PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
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MANOEL NOVAES, 99- CENTRO - SERROLANDINESTADO DA BAHIA. Cop 44710000
CNPJ: 14196703000141

AlA DE REGISTRO DE PREOS
PREGAO PRESENCIAL No 02412019
VALIDADE: 1910812020

Aos 19 de Agosto de 2019, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o fl. °
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, no 99, Centro, Serrolandia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentissimo Sr. Prefeito José Gonçalves de Oliveira, brasileiro, major, portador da
cedula de identidade no 04898622 41 SSP/BA e do CPF no 474.506.225-72, residente e domiciliada na Av.
Manoel Roque Rodrigues, 93, Centro - Serrolandia - Bahia/, denominada CONTRATANTE e do outro lado o
Empresa TERWAL MAQUINAS LTDA, cam sede LD DA AGUA BRUSCA, 30, SANTO ANTONIO, SALVADOR,
40301296, inscrita no CNPJ no 15.103.070/0001-42, Inscrição Estadual no 000.115.292, representada neste ato
pelo Sr.(a) BARCINO ESTEVE FILHO E CELlO HONORATO DE SOUZA, Dados bancarios: Banco Bradesco
S/A, Agenda - 3001-5, Conte Corrente - 12032-4 nos termos das Leis no. 8.666/93 e 10.520102, e das demais
normas legais aphcáveis, em face da classificaçâa das propostas apresentadas no Pregâo de Registro de
Precos n°. 024/2019, resultado de julgamenta de Preços homologada pelo Prefeita Municipal do processo
administrativo n°.185/2019, RESOLVE registrar as preços para Contrataçâo de empresa para Registro de
Preço, para fornecimento de Kit Forrageira contendo: motor a diesel e o reboque, canforme Canvênio no
154/2018, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Agriculture, Pecuária e Meio Ambiente do
Municipio de Serrolândia- -BA, durante a periado de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREQOS,
oferecidos pela empresa acima citada, classificada em primeiro lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificaçoes constantes da proposta de precos, qua passe a fazer parts desta, tendo sido
as preços ofertados pela empresa TERWAL MAQUINAS LTDA cuja proposta foi classificada em 10 lugar no
certame acima referenciado.

CLAUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresa pare Registro de Preco, pare fornecimento de Kit Forrageira cantendo: motor a diesel
a o reboque, confarme Canvênio no 154/2018, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Agriculture,
Pecuaria e Meio Ambiente do MunicIpio de Serrolandia- -BA
CLAUSULA It - DA VALIDADE DOS PREOS

A presente Ate de Registro de Preços terá validade a partir da assinatura. E admitida sua prorrogacâo cjuando
as preços continuarem se mastrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das partes.
Durante o prazo de validade desta Ate de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contrataçôes que dela poderao advir, facultando-se a realizaçâo de licitaçao especifica pare a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do registro preferencia de fornecimento em igualdade de
condicoes.
PARAGRAFO UNICO - PREQOS REGISTRATDOS

Sendo o valor total registrado pale empresa TERWAL MAQUINAS LTDA na presente Ate em 57.900,00,
confornie o detalhamenta em anexo Unico;
CLAUSULA III - D0TAçA0 0RcAMENTARIA
- SECRETARIA: SEC. MUNIC. AGRICULTURA, PECIJARIA E MEIO AMBIENTE, PROJ./ATIV.: 1601 - APOIO AS
ORGANIzAcOES ASSOCIATIVAS E AGRICULTORES, ELEMENTO: 44905200- EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE, FONTE DE RECUSSO: RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: SEC. MUNIC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEJO AMBIENTE, PROJ./ATIV.: 1601 - APOIO AS
0RGANIzAçOES ASSOCIATIVAS E AGRICULTORES, ELEMENTO: 44905200- EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE, FONTE DE RECURSO: TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS;
CLAUSLJLA IV - DA UTILIZAcA0 DA ATA DE REGISTRO DE PREOS

A presente Ate de Registra de Preços, durante sua vigéncia, poderá ser utilizada par qualquer órgão au
entidade da Administração que nâo tenha participado do certame Iicitatorio, mediante prévia consulta aa ôrgaa
gerenciador, desde que devidamente camprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preças e a especificado de
acordo com a respectiva classificacão no Pregao n°. 024/2019.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serâa observadas, quanto ao preco, as clausulas e condicOes
constantesdo edital do Prea5o n°. 024/2019. nue inteara a oresente instrumento de comoromisso.

Em cada fornecimento, o preco unitário a ser pago serâ o constante da proposta apresentada no Prego n o .
024/2019, pale empresa detentora da presente Ata, a qual tambem a integram.

CLAUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverA ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do MunicIpio,
situado a Praça Manoel Novaes, no 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local qua for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1 Em cada fornecirnento, o local e o prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
nao podendo o prazo, todavia, ultrapassar 08 (oito) dias contados a partir do recebimento da note de empenho.
CLAUSULA VI - 0BRIGA(;6ES DAS PARTIES
6.1 Constitui obrigacâo da contratante:
a) Prestar as informaçOes e os esclarecimentos qua venham a ser solicitados pelo contratado;
Designar Servidor responsável pelo recebirnento e conferéncia do objeto deste instrumento;
b)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
C)
6.2 Constitui obrigaçâo do contratado:
Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da
a)
execuço do objeto, tais como: salarios, seguros de acidentes, taxes, impostos, contribuiçao de vales-refeição,
vales-transporte e outras exigéncias fiscais, socials e trabalhistas;
I,)
Responder por quaisquer danos causados diretamente a adrninistraçâo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucâo do contrato;
Comunicar a contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar Os
C)
esclarecimentos qua julgar necessârios para a boa execuçâc do contrato;
Emitir todas as Notes Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislaco vigente;
d)
e)
Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente
combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algurn pare a Prefeitura;
f)
Efetuar a entrega dos itens solicitados em no méximo 08 (oito) dias, apOs a solicitaçao, de acordo com as
condiçoes previstas no edital e seus anexos e na Autorizaçao pare Fornecimento de Material.
g)
Efetuar a substituiçao irnediata de qualquer produto em desacordo corn as especificaçaes do edital ou
que apresente viciosdecorrentes do transporte ou armazenarnento.
h)
Manter durante toda a execução do contrato, ern compatibilidade corn as obrigaçOes por ela assumidas,
todas as condiçOes de habilitaçao e qualificação exigidas na licitaçao;
i)
Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo corn a legislacao vigente;
Subclausula (mica. Os prazos de adimplernento das obrigaçOes contratadas admitern prorrogaçâo nos casos
e condiçOes especificados no parágrafo 1 0 do artigo 57 da Lei n.° 8.666/93, e a solicitaçâo dilatOria, sempre por
escrito, fundamentada e instrulda corn os documentos necessários a comprovaçâo das alegacOes, deveré ser
recebida contemporaneamente ao fato qua a ensejar.
CLAUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecuçâo total ou parcial do contrato, a Administração poderA, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensâo da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei n°.
8.666/93 e na Lei n°. 10.520/02:
a) Adverténcia, nas hipôteses de execuçâo irregular de que nào results prejuizo para a Administracão;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipôteses de inexecuçâo do contrato, corn ou sem prejuizo
pare a Adrninistraçâo;
c) Suspensâo ternporária do direito de licitar e de contratar corn a Uniâo por perfodo de ate cinco anos, nas
hipOteses e nos termos do art. 7 1 da Lei n 0 10.520/02:
d) Declaraçâo de inidoneidade pare licitar ou contratar corn a Adrninistraçao PUblica, enquanto perdurarem Os
rnotivos determinantes da puniçao ou ate que seja prornovida a reabilitaçao perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93;
e) Expirado 0 prazo da entrega dos produtos sern sue efetivaçâo aplicar-se-à a multa de trés décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limits de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de forge rnaior, devidamente comprovado e acatado pela Adrninistraçao;
f) A aplicacao das multas acirna referidas não impede, a critério da Adrninistraçâo, a aplicaçao das dernais
sançöes a qua se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por rnais de cinco dies corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critérlo, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitaçOes e/ou contratar corn
o mesmo por um periodo de ate cinco anos.

CLAUSULA VIII - DOS REAIJUSTAMENTOS DE PREcOS
E vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade cia ata de registro de preços.
A revisâo do valores, para mais ou para menos, poderâ ocorrer de oficio ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condiçOes:
a) para mais, visando manter o equilibrio economico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, lId'
cia Lei no. 8.666193, desde qua demonstrada, por parte do fornecedor, aiteraçâo substancial nos precos
praticados no mercado, por motivo de força major, caso fortuito, fato do principe elou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administraçâo verificar que 0 preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisöes, a Prefeitura poderâ elaborar pesquisas periódicas dos precos praticados
no mercado.
CLAUSULA IX - DAS CONDIQOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA AlA DE REGISTRO DE PREOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLAUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
A Ata de Registro de Preços poderé ser cancelada, de pleno direito: Pela Administracão, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigaçoes constante desta Ata do Registro de Preços;
b) a detentora der causa a resciséo administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipOteses de inexecuçâo total ou parcial do contrato decorrente de registro de preços;
d) os precos registrados so apresentarern superiores aos praticados no mercado;
e) por razOes de interesse pUblico devidamente demonstradas e justificadas pela Administraçâo.
f) A comunicacâo do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se a comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel a endereço da detentora, a cornunicação serA feita por
publicaçâo no Diana Oficial do Municiplo, considerando-se cancelado a preço registrado após 1 (urn) dia cia
publicaçao.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitaçao por escnito, comprovar estar irnpossibilitada de cumprir as
exigéncias desta Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA XI - DA AUTORIZAQAO PARA AQUISIçAO E EMISSAO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisiçôes do objeto cia presente Ata do Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Municipio.
b) A emissâo das Ordens de Fornecimento, sua retificacao ou canceIamonto, total ou parcial, serâo igualmente
autorizados polo Setor requisitante.
CLAUSULA Xli - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
As quantidades inicialmente contratadas poderãa ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1 1 , do artigo
n°. 65, da Lei n°.8.666193.
CAPITULO XIII - DAS DISPOSIQOES FINAlS
integram esta Ata, o edital do Pregão n o . 024/2019 e a proposta da empresalERWAL MAQUINAS LTDA,
classificada em 10 lugar.
Fica eleito a foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquor quostoes decorrentes da utilizaçao cia presente Ata.
Os casos omissos serâo resolvidos de acardo corn a Lei n°. 10.520/2002, a domais normas aplicâveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presents instrumento em trés vias de igual teor e
forma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

TERWAL MAQUINAS LTDA
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUN HAS:
1-Nome:
CPFIRG:

2-Nome:__________________________
CPFIRG:_____________________

KIT FORRAGEIRA OONTENDO:
REBOQUE PARA CONJUNTO CE MAQUINA FORRAGEIR.A E MOTOR.
OAPAOIDADE MINIMA CE 500 KG.
MAQUINA FORRAGEIRA: CAPACIDACE DE PRODUAO: DE 1.400 A 5000 KG
FOR HORA; ALIMENTADOR: MANUAL DE BOCA LARGA
R0TAcA0: COMPATIVEL COM 0 MOTOR DIESEL, UTILIZANDO SISTEMA CE
ACOPLAMENTO POR METO CE POLFAS E OORREIAS EM 'V' TIPO "B" BASE
OS SUSTENTAQAD: BASE METALFCA CONSTRUIDA EM PERFIS DE Aco
CARBONO (CANTONEIRAS, CHAPAS S SIMILARES) DOTADO DEALAVANICA
QUEAJUSTA 0 CHASSIS (BASE) PARA 0 AJUSTE DO CONJUNTO MOTOR A
DIESELS MAQIJINA(S).
OUTRAS CARAOTERISTIOAS:
MAQUINA CONJLIOADA (FORRAGEIRA E PICADOR) OU MAQUINAS
FORRAGEIRA E PICADOR MONTADAS EM SEPARADO COM 0 MESMO
CONJUNTO DE MOTOR, COM POSSIBILIDADE DE TRITURAR GRAOS (MILNO,
SOJA, TRIGO), PALMA, CApIM, MANIVAS, ESPIGAS CE MILHO COM E SEM
PALHA E OUTROS PRODUTOS SECOS. MOTOR; DIESEL ESTACIONARFO,
MONOCILINORIOD VERTICAL, REPRIGERADO AAR, POTENDIA DE 10 A 12
CV., BLOOD CONSTRUIDO EM FERRO FUNDIDO OU SIMILAR, ROTAçAO
COMPATIVEIS C

UND

3

19.30000

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

57900.00

TW

