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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICÍPIO DE SANTALUZ N.° 036/2022.
O MUNICÍPIO DE SANTALUZ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro
Administrativo CEP: 48.880-000, inscrito no CNPJ sob n° 13.807.870/0001-19, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Arismário Barbosa Junior, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 013/2022, Processo Administrativo n° 146/2022, RESOLVE registrar
os preços da empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av.
Tancredo Neves, n° 2539, Cond. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, SL. 913, Caminho das Árvores,
Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 24.597.344/0001-98, neste ato representada por, CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, portadora do RG n° 1492808237 e CPF n° 045.314.075-04, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações, no Decreto Municipal n° 263 de 09 de março de 2021, e em conformidade com as disposições a
seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa especializada
para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, com
fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, sem regime de dedicação exclusiva, na
forma estabelecida no Termo de Referência, e nas planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil-SINAPI e na tabela ORSE - Orçamento de Obras de
Sergipe (Brasil), que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:
2.1.1. A Proposta Realinhada e Planilhas - BDI e Composição Encargos Sociais, seguem como anexo da Ata
de Registro de Preços.
Item

Descrição

abela (Serviços fabela (Serviços e Percentual de Descont
mmos) SINAPI [ isumos) ORSE DE tre a Tabela SINAPI/OR
Referência
Referência

2.2.

Prestação dos serviços com fornecimento de insun
previstos e descritos nas Tabela SINAPI e ORSE
BAHIA
17%
SERGIPE
CIDADE 1 ESTIMADO PARA'
ORGÃO
MESES
Município
Santaluz R$ 11.906.910,96
A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1

3.1.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certamgjicitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
^^
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desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
na Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.
3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos
ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade
para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.
3.2.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, ao máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4.
As adesões á ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor
da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador
e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Ao órgão não participante que aderir á ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
3.5.
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada
em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.
VALIDADE DA ATA
4.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo
ser prorrogada.
5.
REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
5.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o(s) fomecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
5.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
5.5.
Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8.
0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido do fornecedor.
DAS PENALIDADES
6.
6.1.
0 descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
6.2.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade.
6.3.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do
Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.
7.
CONDIÇÕES GERAIS
7.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
7.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § Io do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 12, §1° do Decreto n° 7.892/13.
7.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de
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Preços.
7.4.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Santaluz - BA, 21 de junho de 2022.

município ^antaluz/ba
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EiRELI EPP - CNPJ N° 24.597.344/0001-98
REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
RG 1492808237 e CPF 045.314.075-04
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[Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
Total
1

D
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7,91%

j

0,46%

8,37%

}

2,95%

17,32%

0,35%

0,48%

3,30%

17,80%

Av. Tancredo Neves, 2539, Cond. CEO SALVADOR SHOPPING,
Edifício Torre Londres, Sala 913,
Caminho das Árvores, Salvador, Ba - Cep 41.820-021
CNPJ 24.597.344/0001-98
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[

2,59%

j

2,55%

;

0,35%

1

9,72%

I

6,46%

1

0,37%

i

6,83%

I

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

Item

Descrição

Tabela (Serviços e
Insumos) SINAPI
DE Referência

Tabela (Serviços e
Insumos) ORSE DE
Referência

Percentual de
Desconto sobre a
Tabela SINAPI/ORSE

BAHIA

SERGIPE

17%

Prestação dos serviços com
fornecimento de insumos previstos e descritos nas Tabela SINAPI e ORSE
1
ORGÃO

CiDADE

Município

Santaluz

R$ ESTIMADO
PARA 12 MESES
R$ 9.882.736,10

VALOR TOTAL: nove milhões e oitocentos e oitenta e dois mil setecentos e trinta e seis reais e dez centavos.
Validade da proposta; 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e
responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da
empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer
acréscimos em virtude de expectadva inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Salvador, 14 de Junho de 2022.

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI
24.597.344/0001-98
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
045.314.075-04
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Av. Tancredo Neves, 2539, Cond. CEO SALVADOR SHOPPING,
Edifício Torre Londres, Saia 913,
Caminho das Árvores, Salvador, Ba - Cep 41.820-021
CNPJ 24.597.344/0001-98

Camíila Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
PLANILHA DE BDI

MF2

CONÜTWUÇÒKS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO
Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS fentre 2% e 5%1:
Itens
Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos [impostos COFINS 3%, e PIS
0,65%1
Tributos [ISS, variável de acordo com o
municípiol
Tributos [Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% Desoneração-)
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão
TCU)

50,00%
3,00%

Siglas
AC
SG
R
DF
L

% Adotado
5,50%
1,00%
1,27%
1,39%
7,36%

Situação

CP

3,65%

ISS

Ia Ouartil
3,00%
0,80%
0,97%
0,59%
6,16%

Médio
4,00%
0,80%
1,27%
1,23%
7,40%

3a Ouartil
5,50%
1,00%
1,27%
1,39%
8,96%

-

3,65%

3,65%

3,65%

2,50%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI
PAD

25,00%

OK

20,34%

22,12%

25,00%

-

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
oni (1 + AC + 5 + fí + G)(l + DF)(í + L)
BDI ~ —------------ ......::t,v..... .... — _ 1
If -))
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Av. Tancredo Neves, 2539, Cond. CEO SALVADOR SHOPPING,
Edifício Torre Londres, Sala 913,
Caminho das Árvores, Salvador, Ba - Cep 41.820-021
CNPJ 24.597.344/0001-98

( —T------ -Q.-S-gs-sa.
Camilia Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICÍPIO DE SANTALUZ N.° 036/2022.
O MUNICÍPIO DE SANTALUZ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro
Administrativo CEP: 48.880-000, inscrito no CNPJ sob n° 13.807.870/0001-19, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Arismário Barbosa Junior, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eietrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 013/2022, Processo Administrativo n° 146/2022, RESOLVE registrar os
preços da empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELi EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Tancredo
Neves, n° 2539, Cond. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, SL. 913, Caminho das Árvores, Salvador/BA, inscrita
no CNPJ/MF sob n°. 24.597.344/0001-98, neste ato representada por, CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA, portadora do RG n° 1492808237 e CPF n° 045.314.075-04, atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto
Municipal n° 263 de 09 de março de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de empresa especializada para,
sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, com fornecimento
de peças, materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, sem regime de dedicação exclusiva, na forma
estabelecida no Termo de Referência, e nas planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil-SINAPI e na tabela ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe
(Brasil), que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na{s) proposta(s) são as que
seguem:
2.1.1.
A Proposta Realinhada e Planilhas - BDI e Composição Encargos Sociais, seguem como anexo da
Ata de Registro de Preços.
Item

Descrição

abela (Serviços rabela (Serviços e Percentual de Descont
iumos) SINAPI [ risumos) ORSE DE ire a Tabela SINAPI/OR
Referência
Referência

Prestação dos serviços com fornecimento de insur
17%
SERGIPE
BAHIA
previstos e descritos nas Tabela SINAPI e ORSE
ORGÃO
CIDADE 1 ESTIMADO PARA
MESES
R$11.906.910,96
Santaluz
Município
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
1

3.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
.
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabeiecidas na Lei.^^'^-^^"'á
n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.
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3.1.1.
A manifestação do Órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos
ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para
a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade,
ao máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.4.1.
Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
3.6.1.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4. VALIDADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser
prorrogada.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
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5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confi,rmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e
5.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecédor será cancelado quando:
'
5.7.T.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
5.7.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
5.7.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o
órgão gerenciador e órgão(s) particlpante(s).
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1,5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho
do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.9.1.
por razão de interesse público; ou
5.9.2.
a pedido do fornecedor.
6. DAS PENALIDADES
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
6.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do
Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encor.tra.m-se definidos no
Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § Io do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 12, §1° do Decreto n° 7.892/13.
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.
7.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida
e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Página 3 de 4
Av. Getúlio Voiocs, S/N Cenn/j Administrotlvo. Centro - CCR- '18.880-000- fone 7.5 .32írí^^^í,^Cihtf?,j>;13.807,870/0ppi-19
Atualização diária do sistema
SisleniCl Ged-INDAP
Versão 5,40
....................................................................... ...............................................................................
Inscrição: 3005 QOCUiVierito ssstnado digiíalmente conforme MP n° 2,200-2 de 24/08/2001. lÒP
que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-8rasil. SSfiJ

Certifícaçâo Automática iCP-BRASlL
PM SANTALU2 / BA. DOM 2022
Site; wwvAÍnd.ip.otg.br

'-.w

DiáriorOficia! do

MUNICÍPIO

ANO 2022 • BAHIA . PODER EXECUTIVO
22 DE JUNHO DE 2022-.ANO XII • N° 02352

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.qov.br

Santaluz - BA, 21 de junho de 2022.

MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ N° 24.597.344/0001-98
REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
RG 1492808237 e CPF 045.314.075-04
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