
 

 
 

 

VARGEM ALTA – QUARTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2017 – Nº 954 

 

P O D E R     E X E C U T I V O     M U N I C I P A L

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 155/2017 

NOMEIA NOVOS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO – CADEP, DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e, 

considerando o disposto no artigo 19 da Lei Complementar nº 010, 

de 02 de julho de 2003 e alterações; 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam nomeados novos membros da Comissão de 

Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório – CADEP, dos 

Servidores Públicos Municipais, como disposto a seguir: 

 SIRLEIDE HELENA ALTOÉ 

 LUZITANE MARIA FARIAS PIAZZAROLLO 

 EDNEI LUIZ ALTOÉ 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2017. 

 

 

Vargem Alta-ES, 26 de setembro de 2017. 

 

  

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 

 

 

PORTARIA Nº 158/2017 

PROCEDE PROGRESSÃO SALARIAL DE SERVIDORES 

MUNICIPAIS, FACE A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a conclusão do Processo de 

Avaliação da Produtividade e do Desempenho dos servidores 

públicos municipais, procedido pela Comissão respectiva, na forma 

da Lei 908/2011 e alterações, resolve: 

Art. 1º - Fica estabelecido o novo enquadramento salarial dos 

servidores públicos municipais no Plano de Carreira e de 

Vencimentos, na forma do Anexo Único, em razão de progressão 

salarial realizada mediante processo de avaliação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos à data do novo enquadramento de cada 

servidor, na forma do Anexo Único.  

Art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Vargem Alta-ES, 26 de setembro de 2017. 

 

 

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

ÓRGÃO        OFICIAL 
 

 
                                              JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
                                                    PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO ÚNICO  -  PORTARIA Nº158/2017 

PROGRESSÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DECORRENTE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DO DESEMPENHO 

Nº NOME 

MATRIC

ULA CARGO GRUPO 

SUB 

GRUPO 

REFERE

NCIA 

ANTERI

OR 

NOVA 

REFEREN

CIA 

DATA 

NOVO 

ENQUADR

AMENTO 

PONTUAÇÃO 

REMANESCENTE 

1.  

A.C.Z. 005078 

AUXILIAR DE 

SALA II A 02 03 16/07/2017 220 

2.  

A.M.M.M. 000730 SERVENTE I A 09 11 01/07/2017 06 

3.  

A.M.U. 000698 SERVENTE I A 09 10 01/07/2017 121 

4.  

C.S.M. 005994 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS I A 01 02 06/07/2017 145 

5.  

C.Z.S. 000700 SERVENTE I A 09 10 01/07/2017 190 

6.  

C.P. 001192 SERVENTE I A 08 09 01/07/2017 114,5 

7.  

C.G.L. 005895 SERVENTE I A 01 02 22/05/2017 120 

8.  

D.S.D. 000562 VIGIA I A 07 08 07/06/2017 232,5 

9.  

E.P.T. 000845 

OFICIAL 

ADMINISTRATIVO II B 13 15 01/07/2017 506 

10.  

E.B.F.O. 005992 SERVENTE I A 01 02 08/07/2017 130 

11.  

F.S.L.C. 001193 ODONTOLOGO III A 08 09 14/07/2017 161 

12.  

F.C.C. 004071 MOTORISTA I I B 04 05 17/06/2017 239 

13.  

H.E.S. 000065 VIGIA I A 05 

NÃO 

PROMOVE

U - - 

14.  

I.P. 000820 SERVENTE I A 10 12 01/07/2017 30 

15.  

I.M.C. 000212 PEDREIRO I B 09 10 01/07/2017 195 

16.  

J.S.S. 002952 

FISCAL 

SANITÁRIO II B 07 09 02/06/2017 382 

17.  

J.D.A. 001087 MOTORISTA II I C 09 10 01/07/2017 171 

18.  

J.D.G. 001360 VIGIA I A 09 10 07/06/2017 149 

19.  

J.A. 000275 SERVENTE I A 09 

NÃO 

PROMOVE

U - 155,5 

20.  

J.B.C. 001178 SERVENTE I A 09 11 01/07/2017 32 

21.  

L.F.M.M. 001349 SERVENTE I A 08 10 07/06/2017 - 

22.  

L.M.Z. 000407 SERVENTE I A 12 14 01/05/2017 39,5 

23.  

M.A.F. 000742 SERVENTE I A 10 12 01/07/2017 30 

24.  

M.P.M.P. 000750 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO II A 15 17 01/07/2017 380 
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25.  

M.E.R. 001194 ODONTOLOGO III A 08 09 01/07/2017 141,5 

26.  

M.P.F.G.S. 001352 SERVENTE I A 07 08 07/06/2017 30 

27.  

M.C.S. 005892 SERVENTE I A 01 03 19/05/2017 37 

28.  

N.H.A.G 000746 SERVENTE I A 11 13 01/07/2017 394 

29.  

N.F.C. 000719 SERVENTE I A 09 11 01/07/2017 0,5 

30.  

R.P.M.C. 000370 SERVENTE I A 12 14 01/05/2017 146,5 

31.  

R.B.C.V. 000285 ODONTOLOGO III A 20 22 25/06/2017 544 

32.  

R.H.P.C. 001201 SERVENTE I A 09 10 01/07/2017 214 

33.  

R.J.A. 001354 VIGIA I A 08 09 07/06/2017 4,5 

34.  

R.I.T.R. 001198 ODONTOLOGO III A 13 15 01/07/2017 38,5 

35.  

R.S.P. 001189 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO II A 11 13 01/07/2017 170 

36.  

R.A.S.O. 001348 SERVENTE I A 08 10 07/06/2017 76 

37.  

S.H.A. 000405 

TECNICO EM 

CONTABILIDADE II C 12 14 01/07/2017 134 

38.  

T.S.O. 001866 

OFICIAL 

ADMINISTRATIVO II B 09 11 02/05/2017 500 

39.  

U.C. 000041 VIGIA I A 08 10 01/05/2017 43 

40.  

V.M.G.S. 000871 

FARMACEUTICO/

BIOQUIMICO III A 10 11 01/07/2017 143 

41.  

V.L.J.S. 000843 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO II A 10 12 01/07/2017 20 

42.  

V.S.O.P. 002989 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS II A 07 09 15/07/2017 279 

43.  

W.C.J. 005696 MOTORISTA I I B 01 

NÃO 

PROMOVE

U - 205 

44.  

W.R. 000919 VIGIA I A 08 10 18/07/2017 87 

45.  

W.F. 000593 

TRABALHADOR 

BRAÇAL I A 09 11 01/07/2017 100 

46.  

Y.S.D.M. 000613 

OFICIAL 

ADMINISTRATIVO II B 09 11 01/07/2017 102 
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LICITAÇÃO 

ERRATA AO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento 

dos interessados, a errata à publicação da ratificação de Dispensa 

de Licitação, na contratação da empresa G. E. PRODUCOES 

ARTISTICAS LTDA ME, publicado no Órgão Oficial do Município Nº 

953, página 04, devido a um erro de digitação, constou 

erroneamente o nome da Dupla no aviso de dispensa de licitação. 

Assim, Onde se lê: “Dupla Cesar e Ricardo Brasil”. Lê-Se: “Dupla 

Cesar e Ricardo”. Mantêm-se as demais disposições do referido 

Aviso de Inexigibilidade de Licitação.  

 

                       Vargem Alta, 27 de Setembro de 2017. 

 

______________________________ 

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 15/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000053, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A DIVERSAS 

SECRETARIAS, empresa JOSE OSVALDO LOPES 76634132704., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº.12.432.925/0001-90, com sede na Rua  Professor Gilceu 

Machado, 80a82 - Amaral - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 

29.305-180, por seu representante legal, Sr. (a) José Osvaldo 

Lopes, brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua 

Professor Gilceu Machado, 80a82 - Amaral - Cachoeiro De 

Itapemirim - ES - CEP: 29.305-180, inscrito no CPF/MF sob nº 

.766.341.327-04, Cédula de Identidade nº.728.530, doravante 

denominada CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial 

nº000053 nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por ela alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 

10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 

8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em 

conformidade com as clausulas e condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO DE 

TONER PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e 

proposta apresentada na licitação que integram este instrumento. 

ITEM QUAT UN ESPECIFICAÇOES VALOR 
UM EM 

R$ 

01 60 UN Toner 435/436/285 A 

Impressora hp laser jet 

1005/1132/1102/1105 

25,00 

02 35 UN Toner 2612 a Impressora hp 

laser jet 1020 

25,90 

03 05 UN Cartucho de tinta t1402 (azul) 

Impressora Epson 140 

10,00 

04 05 UN Cartucho de tinta t1401 (preto) 

Impressora Epson 140 

10,00 

05 05 UN Cartucho de tinta t1403 

(magenta) Impressora Epson 

140 

10,00 

06 05 UN Cartucho de tinta t1404 

(amarelo) Impressora Epson 

140 

10,00 

07 05 UN Toner D2850A/2850B 

Impressora Samsung pks 2850 

60,00 

08 12 UN Toner 435/285ª Impressora hp 

1005/1132/1102/1505 

28,00 

09 07 UN Cartucho hp 940 (preto) 

Impressora hp 940 

15,00 

10 07 UN Cartucho hp 940 (amarelo) 

Impressora hp 940 

15,00 

11 07 UN Cartucho hp 940 (magenta) 

Impressora hp 940 

15,00 

12 07 UN Cartucho hp 940 (cian) 

Impressora hp 940 

15,00 

13 07 UN Toner 83A Impressora hp m 

125A 

26,00 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$3.844,50(três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e 

cinquenta centavos) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 

 

Item FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO GABINETE 

01 30 30 - 

02 15 20 - 
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03 - 05 - 

04 - 05 - 

05 - 05 - 

06 - 05 - 

07 - 05 - 

08 - - 08 

09 - - 07 

10 - - 07 

11 - - 07 

12 - - 07 

13 07 - - 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 
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9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

MARCELA DE FREITAS OINHAS - Secretaria de administração; 

VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - Secretaria de finanças  

JULIMAR PAIVA FERRAZ NEVES – Secretaria de Gabinete. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 
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14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 29 de junho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

JOSE OSVALDO LOPES 76634132704 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 08/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000055, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO, 

DECORAÇÃO E OUTROS, para atender aos Usuários do Abrigo 

Institucional "Glauber Coelho" e para compor kits de bebês, para 

atender as gestantes que se encontram em vulnerabilidade social, 

através do CRAS, empresa ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS 

LTDA ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF 

sob o nº.19.207.250/0001-25, com sede na Avenida Geronimo 

monteiro, 4316 - Vila Batista - Vila Velha - ES - CEP: 29.116-025, 

por seu representante legal, Sr. (a) CHIMENES CORDEIRO, 

brasileiro (a), solteira (a), residente e domiciliado na Rua Boa Sorte, 

20 - Vila Garrido - Vila Velha - ES - CEP: 29.116-270, inscrito no 

CPF/MF sob nº .096.024.687-85, Cédula de Identidade 

nº.4.068.256SSP/GO, doravante denominada CONTRATADA, 

adjudicatária do Pregão Presencial nº000055 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por 

lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal 

nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO 

DE MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO, DECORAÇÃO E 

OUTROS, para atender aos Usuários do Abrigo Institucional 

"Glauber Coelho" e para compor kits de bebês, para atender 

as gestantes que se encontram em vulnerabilidade social, 

através do CRAS,  em conformidade com as especificações 

previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que 

integram este instrumento. 

ITEM QUAT UN ESPECIFICAÇÃO VLR UM EM  

R$ 

17 100 JG Lençol C/Fronha 

,Lençol Infantil, 

Antialérgico, 100% 

Algodão,Com a Fronha. 

Jogo Com 02 

Unidades. 

13,00 

19 200 UN Conjunto Infantil 

,Conjunto Pagão, Para 

Recém Nascido, 100% 

Algodão, Jogo Com 3 

Peças, Tamanho M. 

16,40 

20 200 UN Conj.Bori ,Conjunto De 

Body, Para Recém 

Nascido, 100% 

Algodão, Jogo Com 2 

Peças, Tamanho M. 

26,50 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$9.880,00(nove mil oitocentos e oitenta reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ABRIGO  

ITEM ABRIGO CRAS 

17 - 100 

19 - 200 

20 - 200 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 
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4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  



Quarta-feira, 27 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 954 Página 9 de 66 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

ANDREIA BAZONI DILLEN VIALE (CRAS)  

MARIA APARECIDA DE SOUZA GABURRO (ABRIGO 

INSTITUCIONAL). 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

  Vargem Alta - ES, 23 de junho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 09/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 
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no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000055, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO, 

DECORAÇÃO E OUTROS, para atender aos Usuários do Abrigo 

Institucional "Glauber Coelho" e para compor kits de bebês, para 

atender as gestantes que se encontram em vulnerabilidade social, 

através do CRAS, empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº.02.396.150/0001-91, com sede na Rua Eugenio Amorim, 11/13 - 

Guandu - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29.305-457, por seu 

representante legal, Sr. (a) Maristela Gomes de Oliveira Milhorato, 

brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua Clarinda 

Rodrigues Jordão, 08 - Arariguaba - Cachoeiro De Itapemirim - ES - 

CEP: 29.305-457, inscrito no CPF/MF sob nº .007.801.637-10, 

Cédula de Identidade nº.972.362/ES, doravante denominada 

CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial nº000055 nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela 

alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo 

Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada 

pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em conformidade com as 

clausulas e condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO, DECORAÇÃO E OUTROS, 

para atender aos Usuários do Abrigo Institucional "Glauber Coelho" 

e para compor kits de bebês, para atender as gestantes que se 

encontram em vulnerabilidade social, através do CRAS,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e 

proposta apresentada na licitação que integram este instrumento. 

ITEM QUAT. UN ESPECIFICAÇÕES VALOR 

UM EM 

R$ 

01 10 UN  

TOALHA DE ROSTO 

medindo no mínimo 45 

x 70 cm com barra nos 

quatro lados tecido 

felpudo na cor branca 

sem estampa 100% 

algodão felpa dupla 

com 3 tramas 2x2 de 

gramatura 400g/m2. 

Marca e fabricante. 

Apresentar 01 

amostrasdo produto 

ofertado. 

6,60 

02 30 UN  

TOALHA DE BANHO 

medindo no mínimo 70 

x 140 cm com barra 

nos quatro lados 

tecido felpudo na cor 

branca sem estampa 

100% algodão felpa 

dupla com 3 tramas 

2x2 de gramatura 

400g/m2 modelo 

13,00 

marca e fabricante. 

Marca e fabricante. 

Apresentar 01 amostra 

do produto ofertado 

03 40 JG  

Jogo de lençóis com 

fronha para cama 

solteiro, 100% algodão 

– sendo 01 lençol de 

cobrir, 01 lençol de 

forrar com elástico e 

01 fronha. Tamanho 

aproximado de 2,04 x 

1,60 cm cores 

variadas.01 amostra 

do produto ofertado 

41,00 

04 20 UN  

Pano de prato (copa), 

Pano de prato (copa), 

Pano de prato(copa), 

em algodão, tecido 

felpudo e absorvente, 

atoalhado, medindo 

aproximadamente 

64cm x 44cm, 

estampado. Marca e 

procedência 

impressas na etiqueta 

do produto.01 amostra 

do produto ofertado 

3,15 

05 20 UN  

Lençol liso de elástico 

para cama solteiro, 

100% algodão -cor 

bege. 

01 amostra do produto 

ofertado 

20,30 

06 20 UN  

FRONHA, ADULTO, 

COR UN BRANCA, 

TAMANHO 

APROXIMADO: 

0,50X0,70X0,08CM, EM 

TECIDO 10% 

ALGODÃO 01 amostra 

do produto ofertado 

6,00 

07 30 UN  

CORTINA, com 

blecaute e tecido com 

2,00 x 1,80 metros, 

feita em 100% 

poliéster, Oxford liso, 

com ilhós para 

varão,na cor crú. 

Acompanha varão com 

tamanho ideal para 

cortina. 01 amostra do 

71,50 
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produto ofertado 

08 15 UN  

Edredom solteiro tipo 

cobre leito dupla face 

33% de algodão, 67% 

poliéster com 

enchimento em 

poliéster medindo 

2,20x1,40.01 amostra 

do produto ofertado 

59,50 

09 03 UN  

Toalha para mesa 

retangular estampada 

2.40x1.20m -60% 

algodão e 40% 

Poliéster.01 amostra 

do produto ofertado 

23,00 

10 20 UN  

TRAVESSEIROS em 

fibra de poliéster 

siliconada, 

lavável.Dimensões: 50 

x 70 cm.01 amostra do 

produto ofertado 

11,50 

11 20 UN  

Cobertor de casal 1,80 

x 2,20m Composição: 

100% Poliéster 

tecnologia não 

alérgica.01 amostra do 

produto ofertado 

72,00 

12 10 UN  

Toalha para piso de 

banheiro felpuda, 

100% algodão 

Acabamento Costura 

dupla nas laterais (na 

longitudinal, isto é, 

nas barras 

verticais)Costura 

simples nas barras 

horizontais01 amostra 

do produto ofertado 

7,50 

13 20 UN  

COBERTOR INFANTIL, 

80% ALGODÃO E 20% 

POLIÉSTER MEDINDO 

0,90 CM x 1,10 MT. 

17,95 

14 100 PAR  

Luva Infantil, Para 

Recém Nascido Em 

Algodão, Com Elástico 

Nas Pontas, Tamanho 

Único,Pacote Com 03 

7,95 

Unidades 

15 200 PAR  

Meia Infantil, Para 

Recém Nascido, De 

Algodão Respirável 

Macio, De 0 À 6 Meses, 

O Par. 

12,20 

16 100 UN  

Travesseiro Infantil, 

Para Bebê 

Antisufocante De 

Espuma, 

Antimicrobiana, 

Medindo 30 Cm X 40 

Cm 

4,85 

18 200 UN  

Fralda De Pano, Em 

Tecido Duplo, 100% 

Algodão, Pacote Com 

5 Unidades, Medindo 

70 Cm X 70 Cm 

15,75 

21 100 UN  

Toalha De Banho 

Infantil, Para Bebê 

Felpuda Com Capuz, 

100% Algodão 

Medindo 0,71 Cm X 71 

Cm. 

16,00 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$17.801,50(dezessete mil oitocentos e um reais e 

cinquenta centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ABRIGO  

 

ITEM ABRIGO  CRAS 

01 10 - 

02 30 - 

03 40 - 

04 20 - 

05 20 - 
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06 20 - 

07 30 - 

08 15 - 

09 03 - 

10 20 - 

11 20 - 

12 10 - 

13 - 20 

14 - 100 

15 - 200 

16 - 100 

18 - 200 

21 - 100 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 
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9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

ANDREIA BAZONI DILLEN VIALE (CRAS)  

MARIA APARECIDA DE SOUZA GABURRO (ABRIGO 

INSTITUCIONAL). 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 
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o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 23 de junho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 08/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000055, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO, 

DECORAÇÃO E OUTROS, para atender aos Usuários do Abrigo 

Institucional "Glauber Coelho" e para compor kits de bebês, para 

atender as gestantes que se encontram em vulnerabilidade social, 

através do CRAS, empresa TS HELKER EIRELI ME., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº.27.353.640/0001-31, com sede na Rua Carlos Stabenow, 434 - 

Centro - Laranja Da Terra - ES - CEP: 29.615-000, por seu 

representante legal, Sr. (a) Thimoteo Stabenow Helker, brasileiro 

(a), casado (a), residente e domiciliado na Rua Carlos Stabenow, 

515 - Centro - Laranja Da Terra - ES - CEP: 29.615-000, inscrito no 

CPF/MF sob nº .122.982.837-02, Cédula de Identidade nº.2249703, 

doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do Pregão 

Presencial nº000055 nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por ela alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 

10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 

8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em 

conformidade com as clausulas e condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO, DECORAÇÃO E OUTROS, 

para atender aos Usuários do Abrigo Institucional "Glauber Coelho" 

e para compor kits de bebês, para atender as gestantes que se 

encontram em vulnerabilidade social, através do CRAS,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e 

proposta apresentada na licitação que integram este instrumento. 

ITEM QUAT UN ESPECIFICAÇÃO VLR UN 

EM  R$ 

22 100 UN TOALHA DE MAO 

,PARA BEBÊ, 

FELPUDA, 100% 

ALGODÃO MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 

24 CM x 42 CM. 

2,07 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$207,00(duzentos e sete reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ABRIGO  

 

ITEM ABRIGO CRAS 

22 - 100 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 
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5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 
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9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

ANDREIA BAZONI DILLEN VIALE (CRAS)  

MARIA APARECIDA DE SOUZA GABURRO (ABRIGO 

INSTITUCIONAL). 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 23 de junho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

TS HELKER EIRELI ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 11/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000056, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS, 

para atender aos Usuários do Abrigo Institucional "Glauber Coelho" 

e para compor kits de bebês, para atender a SEMADES, CREAS e 

as gestantes que se encontram em vulnerabilidade social, através 

do CRAS, empresa J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº.05.735.128/0001-17, com sede na Rua Nestor Gomes,55 – 
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Centro  - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000, por seu 

representante legal, Sr. (a) JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

BASTOS, brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua 

Santa Cecilia, S/N - Sede - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000, 

inscrito no CPF/MF sob nº .675.332.647-20, Cédula de Identidade 

nº.357520-SSP-ES, doravante denominada CONTRATADA, 

adjudicatária do Pregão Presencial nº000056 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por 

lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal 

nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS, para atender aos 
Usuários do Abrigo Institucional "Glauber Coelho" e para 
compor kits de bebês, para atender a SEMADES, CREAS e as 
gestantes que se encontram em vulnerabilidade social, através 
do CRAS,  em conformidade com as especificações previstas 
no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram 
este instrumento. 

 

ITEM QUA

T. 

UN ESPECIFICAÇÕES VALOR 

UM EM 

R$ 

02 200 UN Sabonete Em Barra 

Infantil, Fragâncias 

Diversas, Com No 

Mínimo 90 Gramas. 

1,78 

04 110 UN Talco, Infantil 200 G, 

Composição: Talco, 

Fragância Neutro, 

Essência Natural. 

8,45 

06 130 UN Cotonetes 

Especificação: 

Características: Puro 

Algodão -Inquebrável; 

Protegido Antigem 

Conteúdo Da 

Embalagem: 01 Caixa 

De Cotonetes Tamanho 

Único E Cor Único 

Caixa Com 75 Unidades 

1,35 

09 100 UN Chupeta, De Silicone 

Ortodôntica Tamanho 1 

Cores Sortidas De 0 A 6 

Meses, 1 Unidade. 

4,10 

10 100 UN Chuquinha Mamadeira, 

Com Aproximadamente 

50ml, Descrição Do 

Produto: Gargalo Ultra-

Higiênico Sem Bordas 

Ou Rebarbas Cortantes, 

Não Retém Resíduos 

Alimentares. Bico 

Universal Colorido De 

Silicone Atóxico, 

Antialérgico, Inodor 

O, Insipido, 

Transparente E Fácil De 

8,20 

Limpar. Conteúdo Da 

Embalagem: Frasco, 

Capuz. 

11 100 UN Álcool, Em Garrafa De 

Plástico, Etílico 

Hidratado, 70° Inpm. 

3,05 

13 100 PCT Algodão, Hidrofilo Com 

100% Em Algodão 

Super Absorvente Extra-

Macio, Acondicionado 

Em Caixa De Papel 

Contendo 

Aproximadamente 25 

Grama 

1,44 

14 100 UN Colonia Un 100 Água 

De Colônia, Infantil Sem 

Áldool Testado 

Dermatológicamente 

Acondicionado Em 

Frasco Com No Mínimo 

200 Ml. 

8,79 

15 220 UN Sabonete, Em Tablete, 

Uso Adulto, De 

Fragrância Suave. O 

Sabonete Deverá 

Possuir Grande Poder 

Espumante, Ser 

Cremoso O Suficiente 

Para Não Desenvolver 

Rachaduras Ao Longo 

Do Tempo De Sua 

Utilização, Formar O 

Mínimo De Massa 

Gelatinosa Que Leva Ao 

Seu Amolecimento 

Precoce E Não Causar 

Irritabilidade Dérmica. 

Embalagem: Pacote 

Com 01 Unidade De 

90g. A 

Embalagemdeverá 

Conter Externamente 

Os Dados De 

Identificação, 

Procedência, Número 

Do Lote, Validade E 

Número De Registro No 

Ministério Da 

Saúde.Unid. 

Fornecimento; Unidades 

1,59 

16 20 UN Sabonete Liquido, 

Aspecto Físico Viscoso, 

Com Fragância De Coco 

Ou Erva- Doce. 

Aplicação : Para 

Higienização E 

Hidratação Da Pele. 

Frasco De500 Ml . A 

Embalagem Devera 

Conter Externamente 

Os Dados De 

Identificação , 

Procedência, Número 

Do Lote, Validade E 

10,70 
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Número De Registro 

Noministério Da Saúde. 

17 120 UN Creme Dental, Em 

Creme, Uso Adulto, 

Com Flúor.Caixa De 

Papel Cartão 

Plastificada, Contendo 

1tubo De 90g. A 

Embalagem Deverá 

Conter Externamente 

Os Dados De 

Identificação, 

Procedência, Número 

Do Lote, Validade, 

Número De Registro No 

Ministério Da Saúde E 

Selo De Aprovação Da 

Associação Brasileira 

De Odontologia (A.B.O). 

Unid. Fornecimento; 

Unidades 

3,10 

18 50 UN Fio Dental Em Poliamida 

Com 25 Metros , Cera E 

Aroma 

4,22 

19 70 UN Bucha Vegetal 

Composição: Bucha 

100% Vegetal Produto 

Não Perecivel . Validade 

Indetermindada. Medida 

Largura 5,2cm X10cm 

De Comprimento 

Unidade De 

Forneciment: Uma 

Unidade 

3,75 

20 160 UN Aparelho De Barbear, 

Tipo Lâmina 

Descartável,Material 

Lâmina Aço, Com 02 

Lâminas, Material Cabo 

De Plástico, Anatômico, 

Com Estrias De 

Borracha, Com Fita 

Lubrificante. Unid. 

Fornecimento; Unidades 

2,85 

22 25 PCT Lenço Umedecidos, Não 

Tecido, Com Dimensões 

15x13 Cm, Na Cor 

Branca, Fragância 

Suave. A Embalagem 

Deverá Conter: 

Identificação Do 

Produto,Composição Do 

Produto, Marca Do 

Fabricante,Datas De 

Fabricação E De 

Validade. Embalagens 

Pacote Com 500 

Unidades. 

11,99 

23 60 UN Creme Para Pentiar:, 

Frasco Com 350 Ml, 

7,63 

Transparente 

24 5 UN Escova Para Cabelo De 

Cabo De Madeira 

Redondo Com Cerdas 

Mistas Unid. De 

Fornecimento;Unidades 

17,98 

28 2 UN Pente Fino Para 

Cabelo(Higienização 

Contra Piolho Unid. 

Fornecimento;Unidade 

1,49 

30 30 PCT Fraldas Fralda 

Descartavel Infantil No 

Tamanho P De Boa 

Qualidade Com Barras 

De Proteção Anti 

Vazamento Pacote Com 

24 Unidades 

25,90 

31 25 UN Pente Para Cabelo, Em 

Plástico Resistente, 

Tamanho Médio Unid. 

De Fornecimento; 

Unidades 

5,98 

34 13 UN Acetona, Aspecto Físico 

Líquido. Aplicação 

Removedor De Esmalte. 

Frasco Com 500ml. A 

Embalagem Deverá 

Conter Externamente 

Os Dados De 

Identificação, 

Procedência, Número 

Do Lote, Validade E 

Número De Registro No 

Ministério Da Saúde. 

Unid. Fornecimento; 

Unidades 

2,38 

35 80 UN Shampoo Neutro Para 

Todos Tipos De Cabelo 

Estilo Geral:, Frasco 

Com 350 Ml, 

Transparente,Material 

De Composição: 

Polietileno De Alta 

Densidade Unid. 

Fornecimento; Unidades 

7,19 

38 50 UN Escova Dental Adulto 

Com Formato 

Anatômico, 

Confeccionada Em 

Material Atóxico, Com 

Cabo Em Polipropileno, 

Cerdas Macias Em 

Nylon Na Cor Natural, 

Dispostas Em Três 

Fileiras, Retas, Com 

Pontas Arredondadas, 

Corte Uniforme, 

Contendo No Mínimo 60 

Cerdas Por Tufo.. 

Embalada 

5,15 
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Individualmente. A 

Embalagem Deverá 

Conter Externamente 

Os Dados De 

Identificação, 

Procedência E Selo De 

Aprovação Da 

Associação Brasileir 

A De Odontologia 

(A.B.O). Unid. 

Fornecimento; Unidades 

39 10 UN Chupeta Com Bico De 

Silicone Para Bebês De 

6 A 18 Meses. Unid. 

Fornecimento; Unidades 

6,99 

41 10 PAR Chinelo Pr 10 Chinelo 

N°20 A 30 C Und 

10.0000 Especificação: 

Chinelo Emborrachado, 

Com Tiras 

Emborrachadas 

Flexível Com Nome Da 

Marca Em Relevo, 

Solado De Borracha 

Palmilha: Anatômica 

Com Origem Nacional. 

Na Cor Unissex 

15,99 

42 60 PAR Chinelo N°30 A 44 

Especificação: Chinelo 

Emborrachado, Com 

Tiras Emborrachadas 

Flexível Com Nome Da 

Marca Em Relevo, 

Solado De 

Borrachapalmilha: 

Anatômica Com Origem 

Nacional. Na Cor 

Unissex 

16,99 

43 30 UN Papel Higienico 

Embalagem C/08 Rolos 

De 60 Metros 100% 

Fibras Virgens - 

Picotado, Folha 

Dupla,Sem Perfume, 

Cor Branca Data De 

Validade, Composição E 

Informações Do 

Fabricante Estampados 

Na Embalagem. 

Validade Mínima 12 

Meses. 

9,35 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$10.054,57(dez mil cinquenta e quatro reais e cinquenta 

e sete centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ABRIGO INSTITUCIONAL 

ITEM  CRAS  CREAS  ABRIGO  SEMADES 

02 200 - - - 

04  100   -  10 - 

06  100  20  10  - 

09 100 - - - 

10 100 - - - 

11 100 - - - 

13 100 - - - 

14 - 100 - - 

15  - 20  200  - 

16  - 10  04  06 

17  - 20  100  - 

18  - 20  30  - 

19  - 20  50 - 

20  - 10  150  - 

22 - - 25 - 

23  - 20  40  - 

24 - - 05  - 

28  - - 02 - 

30  - - 30 - 

31  - 20 05 - 

34 - 10 03 - 

35 - 20 60 - 

38 - 20 30 - 

39 - - 10 - 

41 -  10 - 

42 - 30 30 - 

43 - - - 30 
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3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 
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rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

ANDREIA BAZONI DILLEN VIALE (CRAS),  

KETYLA DOS SANTOS (CREAS),  

CARMEN SUZANA RODRIGUES CAÓ (SEMADES) E  

MARIA APARECIDA DE SOUZA GABURRO (ABRIGO 

INSTITUCIONAL) 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 23 de junho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 
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______________________________________ 

J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 12/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000056, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS, 

para atender aos Usuários do Abrigo Institucional "Glauber Coelho" 

e para compor kits de bebês, para atender a SEMADES, CREAS e 

as gestantes que se encontram em vulnerabilidade social, através 

do CRAS, empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº.02.396.150/0001-91, com sede na Rua Eugenio Amorim, 11 - 

Guandu - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29.300-781, por seu 

representante legal, Sr. (a) Maristela Gomes de Oliveira Milhorato, 

brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua Clarinda 

Rodrigues Jordão, 08 - Arariguaba - Cachoeiro De Itapemirim - ES - 

CEP: 29.305-457, inscrito no CPF/MF sob nº .007.801.637-10, 

Cédula de Identidade nº.972.362/ES, doravante denominada 

CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial nº000056 nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela 

alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo 

Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada 

pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em conformidade com as 

clausulas e condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS, para atender aos 
Usuários do Abrigo Institucional "Glauber Coelho" e para 
compor kits de bebês, para atender a SEMADES, CREAS e as 
gestantes que se encontram em vulnerabilidade social, através 
do CRAS,  em conformidade com as especificações previstas 
no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram 
este instrumento. 

  

ITE

M 

QUA

T. 

UN ESPECIFICAÇÕES VALOR 

UM EM 

R$ 

01 300 PCT FRALDA 

DESCARTÁVEL, PARA 

RECÉM NASCIDO, 

POLPA DE 

CELULOSE, 

POLÍMETRO SUPER 

ABSORVENTE, 

COMBARREIRA ANTI-

VAZAMENTO, FILME 

DE POLITILENO, FIOS 

3,88 

DE ELASTANO, COM 

FITA ADESIVA PARA 

FIXAR, PACOTE C/ 10 

UNIDADES150 PCT. 

TAMANHO P E 150 

PCT TAMANHO M 

03 200 UN SHAMPOO, SUAVE, 

USO INFANTIL, 

NEUTRO, 

ANTIALÉRGICO, 200 

ML, ACONDICIONADO 

EM EMBALAGEM 

LACRADA, ORIGINAL 

DO FABRICANTE, 

REGISTRO DO 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 

INFORMAÇÕES DO 

FABRICANTE, PRAZO 

DE VALIDADE E DATA 

DE FABRICAÇÃO 

ESTAMPADA NA 

EMBALAGEM. 

6,70 

05 100 UN POMADA, PARA 

ASSADURA USO 

INFANTIL, 

COMPOSIÇÃO 

PALMITADO DE 

REITOL 5.000 UI/g, 

COLECALCIFEROL900 

UI/g, E ÒXIDO DE 

ZINCO 150 mg/g, 

EXCIPIENTE 1,0 

g,ACONDICIONADO 

EM TUBOS COM NO 

MÍNIMO 45 GRAM 

AS. 

7,00 

07 200 PCT LENÇO UMEDECIDO 

DESCARTÁVEL, 

MATERIAL 

FIBRASRESISTENTES 

E FLEXÍVEIS TIPO 

FOLHA SOLTA 

APLICAÇÃO HIGIENE 

E LIMPEZA COR 

BRANCA. 

DIMENSÕES: 20 X11 

cm. PODENDO ESSAS 

MEDIDAS VARIAR EM 

4 CM PARA MAIS OU 

PARA MENOS, 

AROMA SUAVE, 

DERMATOLO 

GICAMENTE 

TESTADO 

EMBALAGEM 

INDIVIDUAL COM 

70UNIDADES. 

2,23 

08 100 UN MAMADEIRA,COM 

APROXIMADAMENTE 

250 ML, DESCRIÇÃO 

DO PRODUTO: 

GARGALO ULTRA-

6,99 
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HIGIÊNICO SEM 

BORDAS OU 

REBARBAS 

CORTANTES, NÃO 

RETÉM RESÍDUOS 

ALIMENTARES. BICO 

UNIVERSAL 

COLORIDO DE 

SILICONE ATÓXICO, 

ANTIALÉRGICO, 

INODORO, INSIPIDO, 

TRANSPARENTE. 

CONTEÚDO DA 

EMBALAGEM: 

FRASCO,CAPUZ, 

TAMPA E DISCO EM 

POLIPROPILENO, 

BICO DE SILICONE 

12 100 UN ESCOVA E PENTE DE 

CABELO INFANTIL DE 

CABO 

CONFECCIONADO EM 

MATERIAL PLÁSTICO 

RESISTENTE 

MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 

205 MM X 38 MM. 

PACOTE COM 2 

UNICADES. 

10,95 

21 50 UN ESCOVA DENTAL, 

INFANTIL, COM 

FORMATO 

ANATÔMICOCONFEC

CIONADA EM 

MATERIAL ATÓXICO, 

COM CAB 

O EM 

POLIPROPILENO, 

MEDINDO ENTRE 1 E 

1,3CM DE LARGURA E 

ENTRE 9 E 14,5CM DE 

COMPRIMENTO. 

CERDAS MACIAS EM 

NYLON NA COR 

NATURAL, MEDINDO 

DE0,14 A 0,25MM DE 

DIÂMETRO, 

DISPOSTAS EM TRÊS 

FILEIRAS, RETAS, 

COM PONTAS 

ARREDONDADAS, 

CORTE UN 

IFORME E 1 A 1,3CM 

DE ALTURA, 

CONTENDO NO 

MÍNIMO60 CERDAS 

POR TUFO. A ÁREA 

DE INSERÇÃO DAS 

CERDAS DEVERÁ 

MEDIR DE 2,2 A 2,5CM 

DE 

COMPRIMENTO,COM 

APROXIMADAMENTE 

8MM DE LARGURA 

COM CANTOS 

5,45 

ARREDONDADOS E 

CONTER 27 A 30 

TUFOS. EMBALADA 

INDIVIDUALMENTE. A 

EMBALAGEM DEVERÁ 

CONTE 

R EXTERNAMENTE OS 

DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA E 

SELO DE 

APROVAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE 

ODONTOLOGIA 

(A.B.O).UNID. 

FORNECIMENTO; 

UNIDADES 

25 60 PCT FRALDAS FRALDA 

DESCARTÁVEL 

INFANTIL TAMANHO 

M, DE BOA 

QUALIDADE COM 

BARRAS DE 

PROTEÇÃO ANTI 

VAZAMENTO PACOTE 

COM 24 UNIDADES 

25,75 

26 60 PCT FRALDAS FRALDA 

DESCARTAVEL 

INFANTIL NO 

TAMANHO G DE BOA 

QUALIDADE COM 

BARRAS DE 

PROTEÇÃO ANTI 

VAZAMENTO PACOTE 

COM 24 UNIDADES 

25,75 

27 40 PCT FRALDAS FRALDA 

DESCARTAVEL 

INFANTIL NO 

TAMANHO EG DE BOA 

QUALIDADE COM 

BARRAS DE 

PROTEÇÃOANTI 

VAZAMENTO PACOTE 

COM 24 UNIDADES 

28,80 

29 15 PCT FRALDAS FRALDA 

DESCARTAVEL 

INFANTIL NO 

TAMANHO RN DE BOA 

QUALIDADE COM 

BARRAS DE 

PROTEÇÃOANTI 

VAZAMENTO PACOTE 

COM 18 UNIDADES 

14,89 

32 15 UN SABONETE NEUTRO 

GLICERINADO PARA 

BEBÊS - UNIDADE 

COM 75G(PESO 

MINIMO) - COM 

REGISTRO NO 

MS.EMBALA UNIDADE 

DE 

UNID.FORNECIMENTO

2,70 
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;UNIDADES 

33 80 UN CONDICIONADOR 

PARA TODOS OS 

TIPOS DE CABELO, 

FRASCO COM 350, 

TRANSPARENTE, 

PLANO, 

GRAVADO.MATERIAL 

DE COMPOSIÇÃO: 

POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE. 

UNID. 

FORNECIMENTO; 

UNIDADES 

8,59 

36 75 UN DESODORANTE 

ANTITRANSPIRANTE 

ESPECIFICAÇÃO: 

USO: AXILAS -

GÊNERO: UNISSEX; -

APRESENTAÇÃO: 

ROLL-ON -

FRAGRÂNCIA: SEM 

PERFUME -

TRATAMENTO: SEM 

ÁLCOOL -DURAÇÃO: 

24 HORAS -PERFIL: 

ADULTO -TIPO: 

ANTITRASPIRANTE;50 

ML 

8,40 

37 35 UN CREME HIDRATANTE 

PARA PELE FRASCO 

COM 500 MLS UNID. 

FORNECIMENTO; 

UNIDADES 

7,40 

40 120 UN ABSORVENTE INTIMO 

COM ABAS - MODELO 

DISCRET C PACOTE 

MODELO DISCRET 

LINHA: GEL, COR 

BRANCO TIPO: COM 

ABAS COM 

COBERTURA SUAVE, 

MATERIAL:FIBRA DE 

CELULOSE, 

POLIPROPILENO COM 

ALOE E VERA E 

CAMILA. PESO: 40G, 

LARGURA 08CM, 

ALTURA 09 CM, 

PROFUNDIDADE 7 CM 

PACOTE DE COM 8 

UNIDADE 

3,80 

44 20 UN POMADA PARA 

ASSADURA 

ESPECIFICAÇÃO: 

COMPOSIÇÃO: 

RETINOL (5.000 

UI/1G)+COLECALCIFE

ROL (900 UI/1G) 

+ÓXIDO DE ZINCO 

(150 MG/1G) -

RMS:1.2142.0010.002-

3/1.2142.0010.004-1 

/1.2142.0010.009-0 

16,50 

COM VITAMINA A 

ED;COM 95 G 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$11.914,55(onze mil novecentos e quatorze reais e 

cinquenta e cinco centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ABRIGO INSTITUCIONAL 

 

ITEM  CRAS  CREAS  ABRIGO  SEMADES 

01 300 - - - 

03  100 - - - 

05  100 - - - 

07 200 - - - 

08 100 - - - 

12 100 - - - 

21 - 20 30 - 

25  - - 60 - 

26  - - 60 - 

27  - - 40 - 

29  - - 15 - 

32  - - 15 - 

33  - 20 60 - 

36 - 20 55 - 

37  - 20 15 - 

40 - 20 100 - 

44  - - 20 - 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 
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publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 
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despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

ANDREIA BAZONI DILLEN VIALE (CRAS),  

KETYLA DOS SANTOS (CREAS),  

CARMEN SUZANA RODRIGUES CAÓ (SEMADES) E  

MARIA APARECIDA DE SOUZA GABURRO (ABRIGO 

INSTITUCIONAL) 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 23 de junho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME 

Contratada 
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TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 13/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000057, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, 

para atender a SEMADES,  aos Usuários do Abrigo Institucional  

"Glauber Coelho"e usuários do Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social - CREAS, empresa J. J. SUPERMERCADOS 

LTDA ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF 

sob o nº.05.735.128/0001-17, com sede na Rua Nestor Gomes, 55 - 

Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000, por seu 

representante legal, Sr. (a) JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

BASTOS, brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua 

Santa Cecilia, S/N - Sede - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000, 

inscrito no CPF/MF sob nº .675.332.647-20, Cédula de Identidade 

nº.357520-SSP-ES, doravante denominada CONTRATADA, 

adjudicatária do Pregão Presencial nº000057 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por 

lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal 

nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, para atender a 
SEMADES,  aos Usuários do Abrigo Institucional  "Glauber 
Coelho"e usuários do Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social - CREAS,  em conformidade com as 
especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada 
na licitação que integram este instrumento. 
 

ITEM QUAT UN ESPECIFICAÇOES VALOR 

EM  R$ 

02 60 UN ÁLCOOL ETÍLICO 

HIDRATADO para uso 

doméstico - 46º inpm, 

com registro do 

responsável químico, 

registro no in metro, com 

data de envasamento, nº 

de lote e validade na 

embalagem, com tampa 

de rosca para facilitar o 

manuseio, com sac da 

empresa. frasco plástico 

de 1000 ml 

5,30 

03 20 UN ALCOOL 70% 

embalagem de 1litro com 

tampa lacrada, com 

registro no ms, químico 

responsável,data de 

validade, composição e 

informações dofabricante 

estampados na 

embalagem. 

6,50 

validademínima 12 

meses. 

04 20 UN AEROSSOL 

INSETICIDA embalagem 

de 1000 ml em embal 

agem plástica, com 

registro no ms, quimico 

responsável, data de 

validade, composição e 

informações do 

fabricante estampados 

na embalagem. validade 

mínima 12 meses 

13,50 

06 10 UN CERA LIQUIDA 

qualidade similar: brio 

incolor 1 litros 

composição e 

informações do 

fabricante estampados 

na embalagem. validade 

mínima 12 meses cera 

líquida é indicado para 

todos os tiposde pisos 

laváveis porosos ou não 

porosos 

9,85 

07 312 UN DETERGENTE LÍQUIDO 

500 ml detergente 

líquido,composto de 

tensoativos aniônicos, 

coadjuvantes, 

preservantes c 

omponente ativo linear 

alquibenzeno sulfonato 

de sódio. aplicação: 

remoção de gorduras de 

louças, talheres e 

panelas, aroma neutro, 

com tensoativos 

biodegradável. Frasco de 

500 ml, acondicionado 

em caixa de papelão 

de24 unidades, 

devidamente 

identificadas. 

1,60 

11 28 UN ESPONJA PARA 

LIMPEZA DUPLA FACE 

medindo 110x75x20 

(pacote com 04 

unidades) para limpeza 

de todos os tipos de 

materiais, pois não risca 

a superfície. possui 

dupla ação indicada para 

sujeiras mais 

impregnadas ou de difícil 

remoção, informações do 

fabricante estampa 

dos na embalagem 

2,45 

14 30 UN FÓSFORO - curto, fino, 

feito de madeira, papelão 

ou barbante encerado e 

1,80 
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geralmente fósforo 

vermelho. unidade de 

fornecimento; caixa c/10 

uniddaes 

15 10 UN ISQUEIROs - acende 

3.000 vezes, selo 

holográfico do inmetro 

que garante 

originalidade, qualidade 

e segurança. colorido. 

unidade de fornecimento; 

unidade 

4,00 

17 30 UN LIMPA VIDRO LIQUIDo 

embalagem com 500ml, 

com tampa flipacão 

esperada: limpa vidros, 

sem embaçar, deve 

apresentar bom 

rendimento e 

concentração de ativos 

compatível ao uso a que 

se destina data de 

validade, composição e 

informações do 

fabricante estampados 

na embalagem. validade 

mínima 12 meses, 

unidade de fornecimento; 

unidade 

8,80 

19 60 UN PANO DE COPA para 

cozinha (38 x 58cm 

produto, isento de rasgos 

e outros defeitos que 

possam prejudicar sua 

utilização 100% algodão 

2,70 

20 20 UN PANO DE CHAO para 

limpeza med. 75x50 

saco de açucar branco 

vazio produto, isento de 

rasgos e outros defeitos 

que possam prejudicar 

sua utilização 

3,80 

22 08 UN RODO GRANDE de 

alumínio com cabo de 

alumínio rodo corpo de 

alumínio com 01 lamina 

em borracha reforçada 

com cabo de alumínio 

11,00 

23 08 UN RODO PEQUENO para 

limpeza (30cm) com 

cabo de alumínio rodo 

corpo de alumínio com 

01 lamina em borracha 

reforçada com cabo de 

alumínio 

10,50 

24 200 UN PAPEL HIGIENICO 

embalagem c/ 08 rolos 

de 60 metros100% fibras 

virgens - picotado, folha 

dupla, sem perfume, cor 

branca data de validade, 

composição e 

7,75 

informações do 

fabricante estampados 

na embalagem. validade 

mínima 12 meses. 

28 16 UN VASSOURA cerdas em 

piaçava, cabo 

rosqueável em madeira 

comprimento do cabo: 

mínimo de 1,15m base 

em madeira com 20 cm, 

admitida variação de ± 

1,5 cm comprimento das 

cerdas: mínimo 9 cm 

unidade de fornecimento; 

unidade 

9,00 

29 10 UN CESTO PARA LIXO em 

fibra altura: 60 cm 

diâmetro superior: 31 cm 

diâmetro da base: 23 cm 

aros cromados cor preta 

variação permitida: ± 1,5 

cm unidade de 

fornecimento; unidade 

21,00 

30 20 UN PAPEL TOALHA cor 

branca, duas dobras, 

texturizado dimensões: 

folhas com 22 cm x 22 

cm, tipo interfolhado, 

macio e absorvente 

pacote com 1000 folhas 

variação permitida: ± 3.0 

cm unidade de 

fornecimento; unidade 

4,60 

31 80 UN SABAO EM BARRA 

neutro glicerina de 200gr 

pacote com 05 unidades 

composição e 

informações do 

fabricante estampados 

na embalagem. Validade 

mínima 12 meses 

condições desejadas: 

oferecer consistência, 

rendimento e 

durabilidade; unidad e de 

fornecimento pacote c/ 5 

unidades 

4,50 

35 48 UN LIMPADOR MULTIUSO, 

de uso doméstico. 

Aroma  diversos. frasco 

plástico de 500 ml. a 

embalagem deverá 

conter externamente os 

dados de identificação, 

procedência, número do 

lote, validade e número 

de registro no ministério 

da saúde. 

3,50 

36 10 UN ESCOVA PARA ROUPA, 

confeccionada em 

madeira com cerdas de 

2,90 



Quarta-feira, 27 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 954 Página 29 de 66 

nylon, formato oval. 

37 30 UN CORDA PARA 

VARAL,material nylon, 

resistente. pacote com 

10 metros 

1,50 

38 20 UN ESMALTE para unhas, 

capacidade 14,70ml, cor 

tons claros e escuros 

4,60 

39 10 UN SODA CÁUSTICA, com 

98 a 99%, escama, 

embalagem de 1000 g 

contendo a identificação 

do produto e prazo de 

validade 

17,00 

40 30 UN LÂMPADA 

FLUORESCENTE 

eletrônica, rosca e-27, pl 

20 watts, 127 volts. 

11,00 

41 40 UN LÂMPADA 

FLUORESCENTE 

eletrônica, rosca e-27, pl 

59 watts, 127 volts 

22,80 

44 10 UN PALHA DE AÇO N° 2, 

material aço carbono, 

abrasividade média. 

aplicação: limpeza em 

geral. pacote com 2 

unidades de 25g 

1,00 

46 03 UN ESCOVA PARA 

LIMPEZA, formato oval, 

manual, base em 

plastico, cerdas 

sinteticas, medindo 

aproximadamente 12cm 

x 8cm x 2cm. unidade de 

fornecimento: unidade 

2,50 

48 03 UN ODORIZADOR 

AMBIENTE, aspecto: 

aerosol, fragrancia: floral, 

lavanda, jasmin , 

acondicionamento: 

frasco 360 ml, unidade 

de fornecimento: unidade 

7,80 

49 02 UN PÁ PARA LIXO, em 

plástico, resistente, com 

cabo dobrável para 

facilitar o 

armazenamento, longo, 

com apóio para firmar a 

pá, com pé, para dei xar 

as mãos livres para 

manuseio da 

vassoura,dimensões 

necessárias para 

manuseio em pé. 

unidade. 

5,45 

51 05 UN PANO DE CHAO, 

material: 100% algodao, 

cor: branca, tipo: 

3,50 

alvejado, aplicacao: 

limpeza, acabamento: 

arremate nas bordas e 

trama nao desfiavel, 

tamanho aproximado: 45 

cm x 85 cm, 

acondicionamento: saco 

plastico, unidade de 

fornecimento: unidade 

53 05 PCT SABAO, 

APRESENTACAO: 

barra, fragrancia: 

coco,cor: branco, peso: 

200g por unidade, 

glicerinado, 

acondicionamento: 

pacote plastico, rotulag 

em: contendo 

identificacao, 

composicao, numero de 

lote no ms/anvisa ou no 

inmetro ou ainda 

informacao de isencao 

do registro no orgao de 

contr, data de fabricacao, 

validade, procedencia e 

registro ole, unidade de 

fornecimento: pacote 5 

unidades 

5,60 

54 05 UM SACO LIXO, material: 

polietileno, tipo costura: 

reforcada, capacidade: 

20 l, cor: azul, 

transparencia: opaco, 

altura: 500 mm, largura: 

300 mm, espessura: 8 

μm, normas: abnt nbr 

9191, unidade de 

fornecimento: pacote 100 

unidades 

9,60 

55 05 UM SACO LIXO, material: 

polietileno, tipo costura: 

reforcada, capacidade: 

40 l, cor: azul, 

transparencia: opaco, 

altura: 620 mm, largura: 

620 mm, espessura: 8 

μm, normas: abnt nbr 

9191, unidade de 

fornecimento: pacote 100 

unidades 

10,50 

56 03 UM VASSOURA; modelo: 

tradicional; material 

cerda: piacava; numero 

carreira: 5 carreiras; 

cabo: com cabo; material 

cabo: madeira; 

revestimento:sem 

revestimento; largura 

base: 11 cm; 

comprimento base: 15 

cm; combrimento cabo: 

1,3 m; cor: natural: 

unidade de fornecimento: 

9,00 
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unidade 

57 02 UM VASSOURA para vaso 

sanitário, com cerda 

sinté 

tica, com cabo e suporte 

em plástico. unidade 

7,50 

58 85 UM GUARDANAPO PAPEL: 

guardanapo de papel, 

embalagem plástica com 

50 unidades de 30 cm x 

31 cm, contendo 

identificação do produto, 

marca do fabricante. 

2,70 

59 51 PCT COPO DESCARTÁVEL 

para água, 200ml, 

material de poliestireno, 

transparente cristal, 

corpo frisado, bordas 

arredondadas, não 

tóxico, peso unitário 

mínimo de 2,20 gramas 

por copo, em cada copo 

deverá constar: gravação 

da marca ou ide 

ntificação do símbolo do 

fabricante, símbolo de 

reciclagem, conforme à 

norma abnt nbr 

13230/1994, e atender 

rigorosamente à norma 

da abnt nbr 14865/2002- 

copos plásticos 

descartáveis. pacote 

com 100 unidades. nas 

embalagens deverão 

constar a capacidade de 

cada 

2,80 

61 20 PCT GARFO em plástico 

descartável, material 

atóxico, tamanho grande, 

pacote com 50 unidades. 

(conforme especificação 

técnica 

4,50 

62 20 PCT COLHER 

DESCARTAVEL: colher 

descartável em acrílico 

para refeição 16 cm - 

pacote de 50 unidades 

cada, contendo 

identificação do produto, 

marca do fabricante. 

5,00 

63 70 PCT PRATO EM PLÁSTICO 

DESCARTÁVEL, 

material de polietileno 

atóxico, 21 cm de 

diâmetro, temperatura 

máxima de uso 100°c 

com prazo de validade 

indeterminado e não 

perecível, pacote com 10 

1,50 

unidades. 

64 50 PCT PRATO 

DESCARTAVEL: prato 

descartável, com 22 cm 

diâmetro, embalagem 

contendo 10unidades, 

identificação do produto 

e marca do fabricante. 

2,10 

66 10 RL SACO PLÁSTICO 

transparente 

28x42x0,05x1000 

31,00 

67 04 PAR LUVA PLÁSTICA 

transparente, 

descartável, estéril, 

ambidestra, com solda 

interna. embaladas 

individualmente e 

reembaladas em pacote 

com 100 unidades. 

registro ms. 

8,50 

69 22 RL PAPEL ALUMINIO: 

papel alumínio, rolo com 

dimensões de 45cm x 

7,5m, embalagem 

plástica, contendo 

identificação do produto, 

marca do fabricante. 

4,50 

70 12 RL PAPEL FILME P.V.C.: 

filme de pvc transparente 

aderente 28 cm x 30m, 

contendo identificação 

do produto, marca do 

fabricante. 

4,00 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 7.877,40(sete mil oitocentos e setenta e sete reais e 

quarenta centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ABRIGO INSTITUCIONAL 

ITEM  ABRIGO CREAS SEMADES 

02 30 30 - 

03 05 05 10 

04 10 10 - 
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06 05 05 - 

07 240 72 - 

11 10 10 08 

14 15 15 - 

15 05 05 - 

17 15 15 - 

19 30 30 30 

20 10 10 - 

22 04 04 - 

23 04 04 - 

24 100 100 - 

28 08 08 - 

29  05 05 - 

30  10 10 - 

31  40 40 - 

35 24 24 - 

36 05 05 - 

37 15 15 - 

38 10 10 - 

39  05 05 - 

40 15 15 - 

41  20 20 - 

44 05 05 - 

46 - - 03 

48 - - 03 

49 - - 02 

51 - - 05 

53 - - 05 

54 - - 05 

55 - - 05 

56 - - 03 

57 - - 02 

58  50 30 05 

59  25 01 25 

61  10 10 - 

62  10 10 - 

63 35 35 - 

64 25 25 - 

66  05 05 - 

67  02 02 - 

69  10 10 02 

70 05 05 02 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 
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7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

KETYLA DOS SANTOS (CREAS),  

CARMEN SUZANA RODRIGUES CAÓ (SEMADES) E  

MARIA APARECIDA DE SOUZA GABURRO (ABRIGO 

INSTITUCIONAL). 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  
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11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 23 de junho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 14/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000057, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, 

para atender a SEMADES,  aos Usuários do Abrigo Institucional  

"Glauber Coelho"e usuários do Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social - CREAS, MG DE OLIVEIRA MILHORATO - 

ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº.02.396.150/0001-91, com sede na Rua Eugenio Amorim, 11 - 

Guandu - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29.300-781, por seu 

representante legal, Sr. (a) Maristela Gomes de Oliveira Milhorato, 

brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua Clarinda 

Rodrigues Jordão, 08 - Arariguaba - Cachoeiro De Itapemirim - ES - 

CEP: 29.305-457, inscrito no CPF/MF sob nº .007.801.637-10, 

Cédula de Identidade nº.972.362/ES, doravante denominada 

CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial nº000057 nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela 

alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo 

Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada 

pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em conformidade com as 

clausulas e condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, para atender a 
SEMADES,  aos Usuários do Abrigo Institucional  "Glauber 
Coelho"e usuários do Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social - CREAS,  em conformidade com as 
especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada 
na licitação que integram este instrumento. 

  

ITEM QUA

T 

UN ESPECIFICAÇOES VALO

R EM  

R$ 

01 132 UN Água sanitária: 

composição: hipoclorito 

3,35 
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de Sódio e água; 

principio ativo: 

hipoclorito de Sódio teor 

de cloro ativo 2,0 

% a 2,5% p/p. Frasco de 

2000 ml, validade 

mínima de 12 me 

ses, a Partir da data de 

entrega. – embalagem 

branca 

05 10 UN BALDE PLÁSTICO 

reforçado, corpo em 

polipropileno com alça 

de arame galvanizado, 

capacidade 20 litros 

6,90 

08 72 UN DESINFETANTE super 

concentrado para 

desinfecção e aromat 

ização de ambientes. 

Isento de partículas 

insolúveis ou materiais 

precitados. Contendo 

externamente prazo de 

validade, nome do 

responsável técnico, 

fabricante, registro ou 

notificação no Ministério 

da saúde, quantidade, 

modo de usar, 

composição química, 

forma de conservação e 

armazenamento; 

advertência para não 

reutilização da 

embalagem,precauções, 

classe Toxicológica (se 

houver), conduta em 

caso de acidentes. 2 

litros nos perfumes 

eucalipto, jasmim,limão, 

lavanda, pinho 

4,80 

09 65 UN DESODORANTE PARA 

VASO SANITARIO, tipo: 

pedra a 

rredondada, com 

suporte, embalagem 

com uma unidade de 

40g, composicao: 

paradiclorobenzeno, 

essencia e corante, 

acao: desinfetante e 

bactericida, fragrancia: 

floral, validade: de 01 

ano apos a entrega. 

1,48 

10 08 UN DESODORISADOR de 

ambientes 400 ml 

desodorizador de 

ambientes de 400 ml 

fragancias diversas, 

com reg. do ministério 

7,99 

da saude, quimico resp., 

validade de no minimo 

12 meses, informação 

do fabricante na 

embalagem. 

12 105 UN ESPONJA DE LÃ DE 

ACO - pacote com 08 

unidades 60g. 100% 

ecológico. Composição: 

aço carbono. Auxiliando 

na limpeza mais difícil, 

pode ser usada para 

arear utensílios 

domésticos e na 

remoção de manchas 

difíceis no banheiro ou 

no chão. 

1,45 

13 08 UN ESCOVA  sanitária 

plástica tipo bola sem 

suporte. Vassoura 

sanitária com cerdas 

lisas e formato 

anatômico que acessa 

todos os cantos. Cabo e 

cepa de plástico. 

Durável e higiênica. 

Unidade de 

fornecimento; Unidade. 

5,70 

 

16 20 PAR LUVA DE BORRACHA 

Luva para limpeza. 

Composição: borracha 

de látex natural,com 

revestimento interno, 

reforçada, com 

superfície externa 

antiderrapante. 

Tamanho pequeno. 

Deverá estar em 

conformidade com as 

normas da ABNT NBR 

13.393 

2,90 

18 10 UN LUSTRA MOVEIS 200 

ML brilho natural e 

conservação das 

superfícies por muito 

mais tempo. fragrâncias 

frescas DAT a de 

validade, composição e 

informações do 

fabricante estampados 

na embalagem. validade 

mínima 12 meses, 

unidade de 

fornecimento; unidade 

4,99 

21 04 UN PA DE LIXO de ferro 

com cabo de 50cm para 

lixo pá para lixo cabo de 

madeira longo com 

inclinação de 90º 

4,60 

25 303 UN SABÃO EM PÓ, Para 

lavagem de roupas, 

4,99 
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Composição: alquil 

benzeno sulfato de 

sódio, corante, 

Fragrância Floral 

Embalagem com 1 kg, 

Embalagem com 

impressão do nome do 

fabricante e indicação 

de registro na 

ANVISA/MS. Tensoativo 

aniônico biodegradável. 

Prazo de validade 

impresso na embalagem 

e não inferior a 11 

meses contados da data 

de recebimento 

definitivo. 

26 15 UN FLANELA ALGODÃO; 

Cor branca Dimensões: 

60 x 40 cm ( 

altura x largura) 

Variação permitida: ± 

2cm O material deverá 

estar acondicionado em 

5 unidades 

1,70 

27 20 PCT SACO PLÁSTICO 

PARA LIXO 60 l, Cor 

preta Dimensões: 4 

0 cm x 60 cm, podendo 

variar em + 5,0cm 

Resistente ao peso 

mínimo de 5 Kg Cada 

pacote deverá conter 10 

sacos. O produto deverá 

ter registro no inmetro. 

unidade de 

fornecimento; pacote 

c/10 unidades 

6,00 

32 20 PCT SACO DE LIXO saco 

plastico para lixo 100 

litros pacote com 30 

unidades qualificação: 

resíduo normal, 

informações do 

fabricante estampados 

na embalagem o 

produto deverá ter 

registro no inmetro. 

unidade de fornecimento 

embalagem c/ 5 

pacotes. 

7,90 

33 20 PCT SACO LIXO saco 

plastico para lixo 30 

litros pacote com 10 

unidades identificação 

do produto, marca do 

fabricante, dimensões, 

quantidade. pacote com 

10 unidades. o produto 

deverá ter registro no 

inmetro. unidade de 

fornecimento pacote c/ 

5,40 

10 unidades 

34 40 UN AMACIANTE DE 

ROUPA, aspecto físico 

líquido viscoso 

concentrado, 

perfumado. Frasco de 2 

litros, com tampa abre e 

fecha com lacre de 

rosquear. A embalagem 

deverá conter 

externamente os dados 

de identificação, 

procedência, número do 

lote, validade e número 

de registro no Ministério 

da Saúde. 

5,10 

42 30 UN PRENDEDOR de roupa, 

formato retangular, de 

madeira, medindo 8cm. 

Pacote com 12 

unidades. 

1,29 

43 100 UN LIXA DE UNHA, 

confeccionada em 

madeira e revestida com 

papel com grãos de 

quartzo abrasivo e 

adesivo anti-mofo PVA, 

com dois tipos de grana: 

grossa para desbaste e 

fina para acabamento. 

0,15 

45 03 UN CERA PISO , tipo 

:acrílica alto brilho, 

aspecto:líquida,cor: 

incolor; 

aplicação:sinteco; 

composição: 

carnauba,nivelador , 

parafina , plastificante , 

resina acrilica 

metalizada, embalagem: 

750 ml; unidade de 

fornecimento; unidade. 

5,80 

47 05 UN PANO DE COPA para 

cozinha (38 x 58 cm 

produto, isento de 

rasgos e outros defeitos 

que possam prejudicar 

sua utilização 100% 

algodão 

4,10 

50 30 PAR LUVA, material: latex, 

cano curto, cor: 

amarela, palma: 

antiderrapante, 

tamanho: p, m, g, alta 

resistencia, embalagem: 

par, unidade de 

fornecimento: unidade 

3,90 

52 02 UN RODO BORRACHA, 

modelo regua: duplo, 

tamanhoregua: 40 cm, 

material suporte regua: 

plastico,material cabo: 

8,00 
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cabo madeira, 

comprimento 

aproximadamente cabo : 

1,2 m, unidade de 

fornecimento: unidade 

65 02 PCT SACO  plástico 

transparente para talher 

8x24x0,05 pacote co 

m 1000 unidades 

11,00 

68 04 PCT TOUCA 

DESCARTAVEL 100 

unidades pct 4 touca 

descartável, com 

elástico sanfonada, cor 

branca, tnt tamanho 

único, pacotes com 100 

unidades. 

7,50 

71 08 UN COADOR DE CAFE 

FILTRO 103  

permanente. 

confeccionado em tela 

de alta resistência 

diãmetro 13 cm e 15.5 

cm - branco 

3,00 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$3.769,14(três mil setecentos e sessenta e nove reais e 

quatorze centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ABRIGO INSTITUCIONAL 

 

ITEM  ABRIGO CREAS SEMADES 

01 60 60 12 

05 05 05 - 

08 30 30 12 

09 30 30 05 

10 04 04 - 

12 50 50 05 

13 04 04 - 

16 10 10 - 

18 05 05 - 

21 02 02 - 

25 240 48 - 

26 05 05 05 

27 10 10 - 

32 10 10 - 

33 10 10 - 

34  20 20 - 

42  15 15 - 

43  50 50 - 

45 - - 85 

47 - - 05 

50 - - 30 

52 - - 2 

65 01 05 - 

68 02 02 - 

71 - - 08 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 
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7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
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responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

KETYLA DOS SANTOS(CREAS), 

CARMEN SUZANA RODRIGUES CAÓ (SEMADES) E  

MARIA APARECIDA DE SOUZA GABURRO (ABRIGO 

INSTITUCIONAL). 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 23 de junho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 16/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000061, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 

ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS 

SETORES ADMINISTRATIVO DENTRO E FORA DA SEDE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, empresa AGNES 

COMERCIAL LTDA. - ME., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ-MF sob o nº.03.450.477/0001-67, com sede na 

Avenida Paulino Muller, 795 - Jucutuquara - Vitoria - ES - CEP: 

29.040-715, por seu representante legal, Sr. (a) Paula Araujo de 

Oliveira, brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua 

São João, 361 - Vila Rubim- VITORIA - ES - CEP: 29.025-060, 

inscrito no CPF/MF sob nº .075.011.597-18, Cédula de Identidade 

nº.1333124-ES, doravante denominada CONTRATADA, 
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adjudicatária do Pregão Presencial nº000061 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por 

lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal 

nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇAO DE 

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS SETORES ADMINISTRATIVO 

DENTRO E FORA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VARGEM ALTA,  em conformidade com as especificações previstas 

no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este 

instrumento. 

Item Qu

ant. 

Un Especificação Valor Un 

Em R$ 

01 12 CX Caneta esferográfica,Cor azul 

Em material plástico, Ponta 

em aço inoxidável ou latão, 

com esfera de tungstênio, 

Cor po transparente Selo de 

adequação à norma ABNT 

NBR 15236/2012 - Versão 

Corrigida 2013. 

Acondicionada em caixa com 

50 unidades; Prazo de 

validade impresso na 

embalagem, não inferior a 18 

meses contados da data do 

recebimento definitivo. 

33,30 

02 05 CX Caneta marca-texto,Corpo 

em material plástico, Ponta 

em poliéster Fluorescente, 

Cor verde, Traço de 5 mm, 

podendo variar para +/- 1mm 

Acondicionado em caixas 

com 12 unidades. 

17,50 

04 02 CX Apontador para lápis Tipo 

escolar,Em plástico 

Quantidade de furos: 1 

Acondicionado em caixas 

com até 24 unidades 

12,15 

05 13 CX Grampeador para grampo 

26/6, Comprimento mínimo: 

16 cm, Em metal 

pintadoCapacidade para 

grampear simultaneamente, 

no mínimo, 20 folhas de 

75g/m2 cada. 

15,70 

06 80 CX Grampo para grampeador de 

26/6.Em aço; Tratamento 

superficial: niquelado, Caixa 

com 1.000 unidades. 

Acondicionados em 

embalagens de papelão com 

até 50 caixas. 

1,80 

07 20 PCT Elástico para dinheiro Em 

látex,Nº 18, Pacote com 100 

2,95 

gramas. 

08 30 UN Cola branca, À base de PVA 

Tipo escolar; Bisnaga com 

40g Validade mínima de 18 

meses contados da data de 

recebimento definitivo. 

1,00 

10 40 CX Clips nº 1 Em aço 

inox;Tratamento superficial: 

niquelado,Caixa com 100 

unidades. 

1,95 

11 50 CX Clips nº 6 Em aço 

inox;Tratamento superficial: 

niquelado,Caixa com 50 

unidades. 

3,50 

12 25 CX Clips nº 8 Em aço 

inox;Tratamento superficial: 

niquelado,Caixa com 25 

unidades. 

2,45 

13 11 PCT Grampo trilho encadernador 

Material plástico injetado em 

polipropileno Cor branca 

Espelho tipo 'garra' ou 

'lingueta';Para afixação de 

folhas em processos Base 

medindo pelo menos 115 mm 

x 10 mm x 3 mm, admitidas 

variações de 10 % (dez por 

cento) para menos Haste 

medindo pelo menos 310 mm 

no total, admitidas variações 

de 10% (dez por ce nto) para 

menos Com prendedor de 

nylon Pacote com 50 un. 

13,50 

14 35 CX Papel sulfit A4, 75g/m², 

210mmx297mm, branco, 

unidade de fornecimento: 

caixa com 5.000fls (contendo 

10 pcts com 500 fls cada). 

175,00 

15 01 CX Pasta registradora A/Z Dorso 

fino;Com orifício reforçado 

com ilhós em PVC, Capa 

dura com tratamento 

superficial plastificado em 

ambas as faces, Ferragem de 

dois ganchos com tratamento 

superficial niquelado. Fixador 

interno em PVC 

Acondicionadas em caixas 

com até 30 unidades 

221,00 

16 07 PCT Pasta em PVC Cor 

transparente cristal, 

Tratamento texturizado Com 

grampo trilho de plástico 

Medidas de 350 x 240 mm, 

admitidas variações de 

±20mm (pct c/ 10 unidades). 

12,70 

17 07 PCT Pasta transparente 

aba/elástico, of cristal, pct 

13,95 
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com 10 unidades. 

18 30 UN Pasta suspensa marmorizada 

Cartão duplo, Com etiqueta e 

plástico para a identificação, 

e prendedores plásticos. 

1,45 

20 07 UN Livro de ponto;02 

assinaturas, c/ 50 folhas. 

13,50 

21 02 CX Extrator de grampo; 

Niquelado, cx c/ 12 unidades 

17,00 

22 14 UN Fita adesiva 45mm x 45 mt, 

cor: transparente, 

Embalagem c/ 04 rolos. 

12,00 

24 25 PCT Caixa box modelo a: Caixa 

de arquivo, material: 

polipropile no corrugado, cor: 

diversas, altura: 245mm, 

largura:350mm, 

profundidade:135mm, 

Unidade de fornecimento: 

pacote10 unidade. Obs.: as 

cores branca, amarela e azul 

poderãoser solicitadas pelos 

órgãos. 

20,00 

25 12 UN Tesoura de uso 

geral,Material: aço inoxidavel, 

Ponta: ponti aguda, usuario: 

destro, cabo: aço ou plastico, 

tamanho 7 1/2'", tamanho: 

19cm. 

15,50 

27 02 CX Borracha,Material: plastico, 

formato: retangular, cor: 

branca, capa: com capa 

protetora ergonomica, 

indicaçao de uso: escrita a 

lapis e lapiseira, espessura 

12mm, largura:22mm, 

comprimento: 43mm, unidade 

de fornecimento: caixa com 

24 unidades. 

12,20 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$8.994,20(oito mil novecentos e noventa e quatro reais e 

vinte centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

GABINETE DO PREFEITO 

Item  Administração Finanças  Gabinete 

01 03 05 04 

02 02  02  01 

04 01  01 - 

05 05  04 04 

06 30  30 20 

07 10  05 05 

08 10  10 10 

10 10  10 20 

11  10  10 30 

12 10  10 05 

13  05  05 01 

14  15  10 10 

15  01 - - 

16  03  02 02 

17  03  02 02 

18  15  15 - 

20  05  02 - 

21  01  01 - 

22  05  04 05 

24  06  15 04 

25  04  03 05 

27  01 01 - 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 
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5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 
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9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

MARCELA FREITAS OINHAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO) 

VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI(SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FINANÇAS)  

JULIMAR PAIVA FERRAZ NEVES (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GABINETE). 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 04 de julho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

AGNES COMERCIAL LTDA. - ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 17/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000061, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 



Quarta-feira, 27 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 954 Página 43 de 66 

ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS 

SETORES ADMINISTRATIVO DENTRO E FORA DA SEDE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, empresa MG DE 

OLIVEIRA MILHORATO - ME., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ-MF sob o nº.02.396.150/0001-91, com sede na 

Rua Eugenio Amorim,11/13 - Guandu - Cachoeiro De Itapemirim - 

ES - CEP: 29.300-781, por seu representante legal, Sr. (a) Maristela 

Gomes de Oliveira Milhorato, brasileiro (a), casado (a), residente e 

domiciliado na Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 08 - Arariguaba - 

Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29.305-457, inscrito no 

CPF/MF sob nº .007.801.637-10, Cédula de Identidade 

nº.972.362/ES, doravante denominada CONTRATADA, 

adjudicatária do Pregão Presencial nº000061 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por 

lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal 

nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇAO DE 

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS SETORES ADMINISTRATIVO 

DENTRO E FORA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VARGEM ALTA,  em conformidade com as especificações previstas 

no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este 

instrumento. 

Item Quant Un Especificações Valor 

Un Em  

R$ 

03 04 CX Lápis grafite Corpo em 

madeira; Acondicionados em 

caixas com 72 unidades; Selo 

de adequação à norma ABNT 

NBR 15236/2012 Versão 

Corrigida 2013. 

30,85 

09 02 CX Umedecedor de dedo em 

pasta Com glicerina, não 

tóxico e que não manche, 

com CRQ do químico 

responsável impresso na 

embalagem e/ou no rótulo, 

peso líquido de 12g, validade 

mínima de 6 (seis) meses. 

Acondicionadas em 

caixascom 10 unidades. 

20,25 

19 32 UN Caderno de 

protocolo,(148mm x 202mm) 

100 folhas. 

7,80 

23 09 UN Pasta catalogo,material: 

cloreto de polivinil A (pvc), 

revestimento: plastico, porta 

etiqueta: Com porta etiqueta, 

cor da pasta: preta, 

quantidade de envelope: 50 

envelopes, espessura do 

envelope: 0,06 mm, furação: 

04 furos, prendedor:Com 04 

colchetes, L. 

8,10 

26 18 UN Caderno escolar, modelo: 

universitario, fechamento: 

4,90 

espir 

al, capa: dura, acabamento 

da capa: estampado ou liso, 

divisão de materiais: sem 

divisão de matérias, miolo: 

folha, pautada: quantidade de 

folhas: 96 fl, acessorios: 

cartela com adesivo 

autocolante: norma: nbr 

15733; unidade de 

fornecimento: unidade. 

28 15 UN Calculadora,de bolso 8 

digitos, com pilha e com 

garantia de 01 ano. 

7,10 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$681,10(seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

GABINETE DO PREFEITO 

ITEM ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS GABINETE 

03 01 01 02 

09 01 01 - 

19 07 05 20 

23 05 04 - 

26 08 05 05 

28 05 05 05 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 
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decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 
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9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

MARCELA FREITAS OINHAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO) 

VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FINANÇAS)  

JULIMAR PAIVA FERRAZ NEVES (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GABINETE). 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 04 de julho de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 18/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 
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Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000069, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE TALÃO DE PRODUTOR RURAL E 

CARTILHA, empresa GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº.14.750.209/0001-87, com sede na Rua Avenida Frederico 

Grulke, 1285, sala 303,2º pavimento - centro - Santa Maria de 

Jetiba - ES - CEP: 29.645-000, por seu representante legal, Sr. (a) 

MARCOS GOMES, brasileiro (a), casado (a), residente e 

domiciliado na Rua Avenida Frederico Grulke, 1285- APTO 102 - 

Centro - Santa Maria de Jetiba - ES - CEP: 29.645-000, inscrito no 

CPF/MF sob nº .031.550.277-03, Cédula de Identidade 

nº.1264.717-ES, doravante denominada CONTRATADA, 

adjudicatária do Pregão Presencial nº 000069 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por 

lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal 

nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de .AQUISIÇÃO DE 

TALÃO DE PRODUTOR RURAL E CARTILHA,  em conformidade 

com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada 

na licitação que integram este instrumento. 

Item  Especificaçao Un Quant. 

002 CARTILHA PARA PRODUTOR 

RURAL TAMANHO 30X20 CM 

(ABERTA); CONTENDO 12 

PÁGINAS ( 03 FOLHAS 30 X 20 CM 

); PAPEL COUCHE 115G BRILHO; 

COR 4/4 (FRENTE E VERSO 

COLORIDO)  

UN 2.000 

 

item 2 no valor unitário de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos)  

CONTRATADO:  

VALOR: R$900,00(novecentos reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 
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9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

Secretaria Municipal de Finanças o servidor JOÇAIR ZORZANELI 

FABRES 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 
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13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 01 de agosto de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 19/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000069, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE TALÃO DE PRODUTOR RURAL E 

CARTILHA, empresa GRAFICA VENDA NOVA LTDA - ME., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº.30.957.153/0001-92, com sede na Rua  Ana Minete, 56 - Centro - 

Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29.375-000, por seu 

representante legal, Sr. (a) ILDA MARIA PERIM, brasileiro (a), 

casado (a), residente e domiciliado na Rua Ana Minete, 56- 1º 

Andar - Centro - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29.375-000, 

inscrito no CPF/MF sob nº .813.162.677-68, Cédula de Identidade 

nº.247.613 SPTC/ES, doravante denominada CONTRATADA, 

adjudicatária do Pregão Presencial nº000069 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por 

lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal 

nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de .AQUISIÇÃO DE 

TALÃO DE PRODUTOR RURAL E CARTILHA,  em conformidade 

com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada 

na licitação que integram este instrumento. 

 

Item  Especificação Un Quan

t. 

001 TALÃO DE PRODUTOR 

TALÃO DE PRODUTOR RURAL MOD 4 

50 X 05 ( 

JOGOS X VIAS ) , UMA VIA 22 X 31,5 

CM, 1X0 COR 

TINTA ESCALA EM OFF-SET 56 G ( 

NÃO 

PICOTADO); QUATRO VIAS 22 X 31,5 

CM, 1 X 0 

COR TINTA ESCALA EM SUPER BOND 

CANÁRIO 

56G, PICOTADO, COLADO, 

GRAMPEADO E 

NUMERADO. 

UN 600 

 

Item 1 no valor unitário de R$ 38,00 (trinta e oito reais) 

CONTRATADO:  

VALOR: R$22.800,00(vinte e dois mil e oitocentos reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
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3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 
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9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

Secretaria Municipal de Finanças o servidor JOÇAIR ZORZANELI 

FABRES 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

  Vargem Alta - ES, 01 de agosto de 2017. 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

______________________________________ 

GRAFICA VENDA NOVA LTA - ME 

Contratada 
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TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 20/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000075, RESOLVE registrar o 

preço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA 

OU GENUINAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DOS VEICULOS FROTA DO MUNICIPIO DE 

VARGEM ALTA-ES POR MAIOR DESCONTO baseada na tabela 

de preços ao varejo das peças e acessórios do fabricante do 

veículo e/ou TABELA CILIA, empresa J. DE PAULA DIAS EPP., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº.08.979.039/0001-04, com sede na Rua Jose De Souza 

Fernandes, S/N - Gilberto Ferreira Machado - Cachoeiro De 

Itapemirim - ES - CEP: 29.303-265, por seu representante legal, Sr. 

(a) JEFERSON DE PAULA DIAS, brasileiro (a), casado (a), 

residente e domiciliado na Rua Jose De Souza Fernandes, S/N - 

Gilberto Ferreira Machado - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 

29.303-265, inscrito no CPF/MF sob nº .938.710.827-91, Cédula de 

Identidade nº.768.240 SPT/ES, doravante denominada 

CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial nº000075 nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela 

alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo 

Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada 

pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em conformidade com as 

clausulas e condições seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA OU 

GENUINAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

DOS VEICULOS FROTA DO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA-ES 

POR MAIOR DESCONTO baseada na tabela de preços ao varejo 

das peças e acessórios do fabricante do veículo e/ou TABELA 

CILIA,  em conformidade com as especificações previstas no Anexo 

I e proposta apresentada na licitação que integram este 

instrumento. 

 

Item Especificação 

Percent

ual de 

descont

o 

1 

Para veículos leves de passageiros e 

utilitários e motocicleta (automóveis e 

utilitários, motocicletas e outros 

semelhantes) Peças e acessórios de 

mecânica: Suspensão, direção, freio, rodas 

e pneus, transmissão; embreagem, 

escapamentos, torno mecânico, e serviços 

similares., motor, cabeçote, troca de correias, 

troca de velas de ignição, caixa de marchas, 

sistema de arrefecimento, sistema de 

22% 

alimentação. 

3 

Para veículos leves de passageiros e 
utilitários e motocicleta (automóveis e 

utilitários, motocicletas e outros 
semelhantes) 

Peças e acessórios da parte elétrica: 

Peças para o sistema elétrico 

21% 

5 

Para veículos pesados e médios de carga 
e passageiros (caminhões, caminhonete, 

ônibus, micro-ônibus e outros 
semelhantes). 

Peças e acessórios de mecânica: 
suspensão, direção, freio, rodas e pneus, 
transmissão; embreagem, escapamentos, 

torno mecânico e serviços similares. 

21% 

6 

Para veículos pesados e médios de carga 
e passageiros (caminhões, caminhonete, 

ônibus, micro-ônibus e outros 
semelhantes). 

Peças e acessórios de carroceria: 

lanternagem, pintura, vidraçaria, capotaria, 

tapeçaria e recuperação de para choques e 

acessórios. 

21% 

7 

Para veículos pesados e 
médios de carga e passageiros 

(caminhões, caminhonete, 
ônibus, micro-ônibus e outros 

semelhantes). 
Peças e acessórios de mecânica: motor, 

cabeçote, troca de correias, troca de velas de 
ignição, caixa de marchas, sistema de 
arrefecimento, sistema de alimentação. 

22% 

 

CONTRATADO:  

VALOR ESTIMADO: R$137.500,00(cento e trinta e sete mil e 

quinhentos reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 
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a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 



Quarta-feira, 27 de setembro de 2017 - Órgão Oficial do Município Nº 954 Página 53 de 66 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

JOSÉ DALBERTO ALTOÉ, pela Secretaria de Saúde, DAIANI 

MOROSINI, pela Secretaria de Educação e CARMEN SUZANA 

RODRIGUES CAÓ, pela Secretaria de Assistência 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 08 de agosto de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

_____________________________________ 

J. DE PAULA DIAS EPP 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 21/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 
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PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000075, RESOLVE registrar o 

preço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA 

OU GENUINAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DOS VEICULOS FROTA DO MUNICIPIO DE 

VARGEM ALTA-ES POR MAIOR DESCONTO baseada na tabela 

de preços ao varejo das peças e acessórios do fabricante do 

veículo e/ou TABELA CILIA, empresa TRACVEL AUTOCENTER 

LTDA-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF 

sob o nº.13.134.431/0001-92, com sede na Rua Waldir Junger, 251 

- Alvorada - Vila Velha - ES - CEP: 29.117-600, por seu 

representante legal, Sr. FABRICIO ALVES DA SILVA ARAUJO, 

brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua  Waldir 

Junger, 251 - Alvorada - Vila Velha - ES - CEP: 29.117-600, inscrito 

no CPF/MF sob nº .077.510.837-51, Cédula de Identidade 

nº.1356874, doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária 

do Pregão Presencial nº000075 nas quantidades estimadas, de 

acordo com a classificação por ela alcançada por lote,  regido pela 

Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei 

Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações 

em conformidade com as clausulas e condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA OU 

GENUINAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

DOS VEICULOS FROTA DO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA-ES 

POR MAIOR DESCONTO baseada na tabela de preços ao varejo 

das peças e acessórios do fabricante do veículo e/ou TABELA 

CILIA,  em conformidade com as especificações previstas no Anexo 

I e proposta apresentada na licitação que integram este 

instrumento. 

 

 

I

t

e

m 

Especificação 
Percentual 

de desconto 

2 

Para veículos leves de passageiros e 
utilitários e motocicleta (automóveis 
e utilitários, motocicletas e outros 

semelhantes) 
Peças e acessórios de carroceria: 

lanternagem, pintura, vidraçaria, 

capotaria, tapeçaria e recuperação de 

para choques e acessórios. 

 

22,5% 

4 

Para veículos leves de passageiros e 
utilitários e motocicleta (automóveis 
e utilitários, motocicletas e outros 

semelhantes) 

Peças e acessórios do sistema de Ar 

condicionado 

22% 

8 

Para veículos pesados e médios de 
carga e passageiros (caminhões, 

caminhonete, ônibus, micro-ônibus e 
outros semelhantes). 

Peças e acessórios do sistema de ar 

refrigerado do veículo. 

22% 

9 Para veículos pesados e médios de 
carga e passageiros (caminhões, 

21% 

caminhonete, ônibus, micro-ônibus e 
outros semelhantes). 

Peças e acessórios da parte elétrica: 

Peças para o sistema elétrico 

10 

Para veículos pesados e médios de 
carga e passageiros (caminhões, 

caminhonete, ônibus, micro-ônibus e 
outros semelhantes). 

Peças e acessórios de feixe de molas, 

travessas, jumelos, 

24% 

 

CONTRATADO:  

VALOR ESTIMADO: R$127.500,00(cento e vinte e sete mil e 

quinhentos reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 
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a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 
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JOSÉ DALBERTO ALTOÉ, pela Secretaria de Saúde, DAIANI 

MOROSINI, pela Secretaria de Educação e CARMEN SUZANA 

RODRIGUES CAÓ, pela Secretaria de Assistência 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 08 de agosto de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

_____________________________________ 

TRACVEL AUTOCENTE LTDA ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 22/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000080, RESOLVE registrar o 

preço de AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICOS - 

CARNES,LEGUMES , VERDURAS E OUTROS para atender as 

Conferências Bienais da Assistencia e Desenvolvimento Social, 

empresa J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.05.735.128/0001-17, 

com sede na Rua Santa Cecilia, S/N - Sede - Vargem Alta - ES - 

CEP: 29.295-000, por seu representante legal, Sr. (a) JOAO 

BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS, brasileiro (a), casado (a), 

residente e domiciliado na Rua Santa Cecilia, S/N - Sede - Vargem 

Alta - ES - CEP: 29.295-000, inscrito no CPF/MF sob nº 

.675.332.647-20, Cédula de Identidade nº.357520-SSP-ES, 

doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do Pregão 

Presencial nº000080 nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por ela alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 

10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 

8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em 

conformidade com as clausulas e condições seguintes: 
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1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO DE 

GENERO ALIMENTICOS - CARNES,LEGUMES , VERDURAS E 

OUTROS para atender as Conferências Bienais da Assistencia e 

Desenvolvimento Social,  em conformidade com as especificações 

previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que 

integram este instrumento. 

ITEM QUA

T. 

UN ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UN EM 

R$ 

01 30 KG CEBOLA BRANCA, fresca, 

extra, com as extremidades 

firmes, cor brilhante, haste 

bem seca. Isento de broto, 

enfermidades, lesões de 

origem física, mecânica ou 

biológica, s 

ubstâncias terrosas, 

sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, 

parasitas e larvas. Kg 

5,30 

02 15 KG PIMENTÃO VERDE: 

frescos, inteiros, no ponto 

de maturação adequado 

para o consumo. sem 

substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à 

superfície. Sem parasitos, 

larvas ou outros animais 

nos produtos e 

embalagens. não deve 

apresentar umidade 

externa anormal e deve ser 

isento de odor, sabor 

estranho e de 

enfermidades. Não deve 

estar amassado, com 

deformações ou mesmo 

com d 

anos por lesões que afetem 

a sua aparência. 

embalagem plástica 

virgem, atóxica, resistente 

e transparente.Kg 

6,50 

03 30 KG CENOURA VERMELHA: 

deveram estar frescas e 

sãs, inteiras, limpas e livres 

de umidade anormal. Não 

deverão apresentar 

podridão mole, nem seca, 

deformações. não deverão 

estar murchas, raladas ou 

que bradas, ou ainda 

apresentar injúrias por 

pragas ou doenças, dano 

mecânico com 

profundidade superior a 

3mm, ombr 

6,00 

o verde ou arroxeado em 

área maior que 10% da 

superfície. embalagem 

plástica virgem, atóxica, 

resistente e transparente. 

Kg 

04 90 KG CARNE BOVINA DE 2ª 

QUALIDADE: Carne bovina 

de 2ª, paleta grossa, crua, 

congelada, magra, 

inspecionada, embalagem 

contendo 0,5 a 01 kg, com 

no máximo 5% de gordura, 

isenta de sebo e sujidades, 

com aspecto, cor e odor 

característicos, congelada 

e embalada a vácuo. 

Embalagem plástica, 

transparente e adequada ao 

produto, resistente, 

contendo identificação do 

produto, etiquetada de 

peso e data da 

embalagem e validade. 

Deve ter controle sanitário 

previsto em lei como 

serviço de inspeção 

municipal (sim) ou serviço 

de inspeção estadual (sise) 

ou serviço de inspeção 

federal (sife). Unidade de 

fornecimento: kg 

18,00 

05 15 KG BACON, industrializado, de 

1ª qualidade. O produto 

deve apresentar as 

características normais de 

conservação, estando 

isento de sujidades de 

qualquer natureza, 

parasitas e bolores. 

Acondicionado em 

embalagens plásticas que 

devem apresentar rótulo 

com as devidas 

especificações do produto. 

Prazo de validade mínimo 

de 6 meses a partir da data 

de entrega.Unidade de 

fornecimento: kg 

27,00 

06 15 KG LINGUIÇA CALABRESA, 

tipo toscana de suíno, 

ingredientes carne de 

suíno, empacotada à vácuo 

em embalagem plástica de 

1 kg. Com certificado de 

Inspeção Estadual ou 

Federal. Prazo de validade 

de no mínimo 6 meses a 

partir da ent 

rega do produto. Unidade 

de fornecimento: kg 

20,50 

07 15 KG COXA E SOBRE COXA DE 8,90 
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FRANGO Carne de frango, 

tipocoxa e sobre coxa, 

congelado características 

adicionais do congelado, 

temperatura de entrega 

18°C. Prazo de validade 

mínimo de 3 meses a partir 

data de entrega. Unidade 

de fornecimento: kg 

08 05 UN ARROZ; classe: branco 

polido; tipo: tipo 1; 

acondicionamento: 

embalagem plástica 

original; validade: 5 meses 

a partir da data de entrega; 

legislação: conforme 

resolução rdc n 

263, de 22/09/2005; unidade 

de fornecimento: saco 5 

quilograma 

14,99 

09 09 UN FEIJÃO PRETO, tipo 1, 

acondicionado em 

embalagem plástica 

original com 1 kg 

6,50 

10 04 UN SAL; tipo: refinado iodado; 

acondicionamento: 

embalagem plástica 

original; Validade: mínimo 

de 10 meses a partir da 

data de entrega; 

legislação:Conforme 

resolução rdc n 130, de 

26/05/2003; unidade de 

fornecimento:Pacote 1 

quilograma 

1,80 

11 30 KG FARINHA DE MANDIOCA, 

crua, acondicionada em 

embalagem plástica 

original 

com 1kg 

6,50 

12 24 UN ÓLEO DE SOJA, refinado, 

em embalagem plástica 

original com 900 ml. 

5,00 

13 08 KG MARGARINA: sabor: com 

sal; acon-dicionamento: 

pote plá stico; validade: 

mínimo de 5 meses a partir 

da data de entrega; 

legislação: conforme 

portaria do ministério da 

agricultura n 372, de 

04/09/1997; unidade de 

fornecimento: pote 500 

gramas 

6,70 

14 05 UN AZEITONA EM CONSERVA; 

conservação: imersa em 

liquido; qualidade: de 

primeira qualidade; 

características físicas: 

13,90 

tamanho e coloração 

uniformes; danificação: 

sem danos 

físicos oriundos do 

manuseio e transporte; 

legislação: conforme 

resolução rdc 272, de 

22/09/2005, da ANVISA e 

suas alterações 

posteriores; Verificação: 

produto sujeito a verifi 

cação no ato da entrega; 

unidade de fornecimento: 

pote de vidro: 500 gramas. 

15 10 UN CALDO DE GALINHA EM 

TABLETES -Matéria prima 

de boa qualidade; 

constituído basicamente de 

carne de galinha 

desidratada, liofilizado, sal, 

amido de milho, gordura 

vegetal, condimentos, 

podendo conter corante 

natural, apresentando-se 

livre de matérias terrosa, 

parasitos, larvas e detritos 

animais e vegetais, em 

embalagem metalizada, 

resistente e atóxica com 

validade 12 meses após a 

data de fabricação; 

acompanhado de laudo de 

laboratório credenciado do 

lote a ser entregue. O 

produto deverá estar de 

acordo com a NTA 70 

(Decreto 12.342/78); Peso 

aproximado 60g. 

3,70 

16 03 UN COLORAU - De primeira 

qualidade, contendo no 

máximo 10% de sal, com 

dizeres de rotulagem, data 

de fabricação e prazo de 

validade. Registro no 

MS.Embalagem com 50g 

2,55 

17 15 UN DOCE DE PÊSSEGO EM 

CALDA - Acondicionada em 

embalagem atóxico, 

resistente, hermeticamente 

fechado. A embalagem 

deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e 

procedência, número do 

lote data de fabricação, 

quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na 

unidade. Resolução - 

CNNPA nº 12, de 1978. 

Peso aproximado de 450grs 

13,90 
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18 15 UN DOCE DE GOIABA - 

Acondicionada em 

embalagem atóxica, 

resistente,hermeticamente 

fechada. A embalagem 

deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e 

procedência, número do 

lote data de fabricação, 

quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na 

unidade. Resolução – 

CNNPA nº 12, de 1978. 

Peso aproximado de 500grs 

9,90 

19 15 UN DOCE DE LEITE - 

Acondicionada em 

embalagem atóxica, 

resistente, hermeticamente 

fechada. A embalagem 

deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e 

procedência, número do 

lote data de fabricação, 

quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses 

apartir da data de entrega 

na unidade. Resolução - 

CNNPA nº 12, de 1978.Peso 

aproximado de 500g 

9,90 

20 15 KG ALHO NACIONAL EXTRA, 

os dentes devem estar bem 

definidos, limpos, firmes, 

sem manchas e livre de 

broto. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou 

biológica, matéria terrosa, 

sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas.Kg 

25,00 

21 90 KG BATATA INGLESA 

ESPECIAL, in natura, extra 

AA, com a polpa intacta e 

limpa, firme, lisa, de 

tamanho uniforme, 

procedente de espécies 

genuínas e sãs, fresco. 

Isento de matéria terrosa, 

sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas, sem 

manchas esverdeadas e 

livre de broto. 

Kg 

5,30 

22 30 KG TOMATE LONGA VIDA 

EXTRA AA, in natura, 

procedente de espécies 

genuínas e sãs, frescas, 

polpa íntegra e firme, 

coloração uniforme, casca 

lisa e firme. Isento de 

lesões de origem física, 

mecânica ou biológica 

matéria ter rosa, sujidades 

ou corpos estranhos 

aderidos à superfície 

externa, livre de 

enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. Kg 

5,50 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$5.048,40(cinco mil quarenta e oito reais e quarenta 

centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 
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contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 
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Secretaria Municipal de.................................... o servidor 

............................................. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 25 de agosto de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME 

Contratada 

___________________________________________________ 

TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMETNO Nº 23/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Chrisóstomo Altoé, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 

351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000084, RESOLVE registrar o 

preço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 

PRIMEIRA LINHA OU GENUINAS, PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS  A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS POR MAIOR DESCONTO 

BASEADA NA TABELA DE PREÇOS AO VAREJO DAS PEÇAS 

E ACESSÓRIOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU TABELA 

CILIA., empresa J. DE PAULA DIAS EPP., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.08.979.039/0001-04, 

com sede na Rua Jose De Souza Fernandes, S/N - Gilberto Ferreira 

Machado - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29.303-265, por 

seu representante legal, Sr. JEFERSON DE PAULA DIAS, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Jose De Souza 

Fernandes, S/N - Gilberto Ferreira Machado - Cachoeiro De 

Itapemirim - ES - CEP: 29.303-265, inscrito no CPF/MF sob nº 

.938.710.827-91, Cédula de Identidade nº.768.240 SPT/ES, 

doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do Pregão 

Presencial nº000084 nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por ela alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 
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10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 

8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em 

conformidade com as cláusulas e condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA OU 

GENUINAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

DOS VEICULOS VINCULADOS  A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS POR MAIOR DESCONTO BASEADA NA TABELA DE 

PREÇOS AO VAREJO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS DO 

FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU TABELA CILIA.,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e 

proposta apresentada na licitação que integram este instrumento. 

Item Especificação 
Percentual 

de desconto 

1 

Para veículos pesados e médios de carga 
e passageiros (caminhões, caminhonete, 

ônibus, micro-ônibus e outros 
semelhantes). 

 Feixe de molas e chassis. 

Desconto sobre a tabela do fabricante. 

(original de fábrica, peças genuínas de 1ª 

linha) 

23% 

2 

Para veículos pesados e médios de carga 
e passageiros (caminhões, caminhonete, 

ônibus, micro-ônibus e outros 
semelhantes). 

Peças e acessórios de mecânica: 

Suspensão, direção, freio, rodas e pneus, 

transmissão; embreagem, escapamentos, 

torno mecânico, e serviços similares., motor, 

cabeçote, troca de correias, troca de velas de 

ignição, caixa de marchas, sistema de 

arrefecimento, sistema de alimentação. 

Desconto sobre a tabela do fabricante. 

(original de fábrica, peças genuínas de 1ª 

linha) 

23% 

3 

Para veículos pesados e médios de carga 
e passageiros (caminhões, caminhonete, 

ônibus, micro-ônibus e outros 
semelhantes). 

Peças e acessórios de carroceria: 

lanternagem, pintura, vidraçaria, capotaria, 

tapeçaria e recuperação de para choques e 

acessórios. 

Desconto sobre a tabela do fabricante. 
(original de fábrica, peças genuínas de 1ª 

linha). 

23% 

4 

Para veículos pesados e médios de carga 
e passageiros (caminhões, caminhonete, 

ônibus, micro-ônibus e outros 
semelhantes). 

Peças e acessórios da parte elétrica: 

Peças para o sistema elétrico (módulo de 

acionamento do vidro, fiação luzes 

sinalizadoras, motor de partida, baterias) 

Desconto sobre a tabela do fabricante. 

(original de fábrica, peças genuínas de 1ª 

linha) 

23% 

CONTRATADO:  

VALOR ESTIMADO: R$440.000,00(quatrocentos e quarenta mil 

reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E 

INTERIOR 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da 

publicação no órgão da imprensa oficial. 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante 

a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas 

decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc. 

5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues 

conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as 

exigências e condições. 

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a Contratada da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta 

reflexos nos preços ajustados; 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada 

e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que 

devidamente aceitos pela Administração. 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 
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7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre 

as partes. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de 

notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período 

de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a 

manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade 

de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos 

serviços a serem prestados; 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria. 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja 

qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da 

execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 

8.666/93. 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as 

despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer 

outras decorrentes da prestação dos serviços.  

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários 

para a execução da Ata de Registro de Preços. 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos 

determinados. 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

ELIANE DA SILVA LUIZ PIZETTA 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos 

de:  

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas 

previstas na clausula décima segunda. 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de 

cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas.  

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 
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11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços 

por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento 

à Contratada mediante sua devida avaliação. 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços 

registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições a Ata de Registro de Preços. 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão 

em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á 

o dia do vencimento. 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, 

em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para 

todos os fins e efeitos de direito.  

 

  Vargem Alta - ES, 27 de setembro de 2017. 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

J. DE PAULA DIAS EPP 

Contratada 

___________________________________________________ 

IPREVFA 

PORTARIA Nº 025/2017-IPREVA, DE 20 DE SETEMBRO DE 

2017.  

“NOMEIA A SR.ª GIZELA MARIA PARESQUI PARA EXERCER O 

CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE CONTABILIDADE E 

FINANÇAS CC-A – NO IPREVA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VARGEM ALTA-ES.” 

O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

VARGEM ALTA – IPREVA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 

uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica nomeada a SR.ª GIZELA MARIA PARESQUI, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor de Contabilidade e 

Finanças CC-A – no IPREVA – Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Vargem Alta. 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 20 de Setembro de 2017. 

Art. 3º - Revogam-se disposições em contrário, em especial a 

portaria 021/2017 de 01 de agosto de 2017. 

 

Vargem Alta-ES, 20 de setembro de 2017. 

 

    

 

 

LORAINE FARDIM JAVARIS 

DIRETOR EXECUTIVO 
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JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
ALMIRO OFRANTI FILHO 

VICE-PREFEITO 
 

GEFERSON JÚNIOR GABRIEL 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
CLAUDIO FIORIO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS: 

 

GIVALDO LUIZ PANETTO 

GABINETE 

 

DANILDO DE OLIVEIRA 

FINANÇAS 

 

GLADSTYNE MARCHEZI MILHOLO ROBLES 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

PAULO MARCOS COSTA 

OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 

 

THIAGO FASSARELLA PEREIRA 

CULTURA, TURISMO E ESPORTES 

 

PEDRO ALTOÉ 

EDUCAÇÃO 

 

JURANDIR MARCELINO 

MEIO AMBIENTE 

 

LUIZ ROBERTO DA SILVA 

SAÚDE 

 

AMARILDO JOSÉ SARTÓRI 

AGRICULTURA 

 

ALTAIR FRANCO DE MORAES 

ADMINISTRAÇÃO 

 

ORGÃO OFICIAL 

 

Responsável: 

 

GABINETE DO PREFEITO 

Rua Zildio Moschen,22-Centro Vargem Alta – Espírito Santo 

CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1900 

E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com 

 


