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TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO NE 69-2022

Processo Administrativo Ns 69/2022
Pregao Eletr6nico Para Registro de Preqos Ne 69-2022.

BIOMOVEMENTAMBIENTAL EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob no 05.573.06L/000L-6L,com sede na
Rua Borges de Barros, Ne 90, Bairro Sumarezinho, Cidade de Sao Paulo, Estado SP, CEP:05441-050
representada neste ato pela Sra. Sarita Toledano, RGt 467 62334 SSP/SP e CPF: 338233098-97, vcm
pelo presente TERMO DE COMPRoMISSo, firmado com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
Pessoa Juri'dica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPj/MF sob no 30.612.97510001-31, com
sede administrativa na Praga Cel. Zeca Leite, na 415, Centro, Brumado-BA, representado neste ato
pelo seu Secretario Municipal o Sr. JOAO NoLltSCo DA CoSlA, cadastrado no CPF/MF sob n"
158.673.905-00, portador Cartcira de Identidade RG n" 1.910.04340/SSP-BA, residente e domiciliado
na Rua foao XXIII, no 58, Bairro Novo Brumado, neste munici'pio de Brumado, Estado da Bahia, obriga-
se ao quanto segue:

CIJUSULA PRIMEIRA. OBIETO.

1.1 - O objeto desre TERMo DE CoMPROMISSO DE FORNECIMENTo e o REGISTRO DE PRE$OS para
Atender despesa com aquisigio de Biodigestores Anaer6bicos, bem como contratagao de
empresa para prestageo de seMgos de instalagao de Biodigestores Anaer6bicos, destinados
is Escolas e Creches Municipais, conforme especificag6es e quantitativos constantes Do Termo
de Refer€ncia em anexo, devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada em
17 /10/2022, originaria do Pregao Eletrdnico Para Registro de Pregos Ne 69-2022, e conforme
planilha abaixo:

LOTE 1 - BIODTGESTORES ANA.ERoBICOS
V.TOTAL

BIODIGESTOR: TIPO
ANAERdBICO, CONSTITUTDO DE
DUAS CAMARAS
INDEPENDENTES; UMA CAMARA
DE DICESTiIO COM DUPLA MANTA
IiXTRA SELADA E PROI'EEAO UV
INDEPENDI]NTIi PARA A
REALIZAEAO DO PROCESSO DE
tsIODIGIiSTAO, ONDE SAO

DTiSCARTADOS OS RESiDUOS
OROiNICOS ALIMENTARES E/OU
IiSTtiRCO ANIMAL E iiGUA, E ONDE
ACONTECE O PROCESSO DA
DIGESTAO ANAER6BIA E UMA
CAMARA INDTiPENDENTE
INTERLIGADA A PRIMIIRA, QUE
SERVE COMO RESERVATdRIO DO
BloGAs PRODUZTDO QUr.r SERA
NELA ARMAZENADO PARA
POSTERIOR USO PARA COCQ4O,
INSTALADO ACIMA DO SOLO SSM

NI|CI]SSIDADIi DIj QUALQUER
TIPO DE OBRAS CIVIS E SEM
NECESSIDADE DE ENERGIA
ELETRICA E/OU COMPLEMENTAR
PARA SEU PLENO
I.UNCIONAMIiNTO. DE FICIL

R$8.900,00 R$302.600,00
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VALOR TOTAI DO LOTE 1

VALOR TOTAL D0 LoTE PoR EXTENSO: Quinhentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove
reais e quarenta centavos.

1,2 - Os pregos do PROMITENTE FORNECEDO& relacionados na planilha constante do item 1.1 deste
Termo de Compromisso de Fornecimento, ficam declarados registrados para fins de cumprimento
deste instrumento c dos Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e as Entidades
Parricipantes do municipio de Brumado/BA.

/

INSTALADO EM OPERAEAO, FICA
TOTALMENTE ACIMA DO SOLO,

EM TERRENO PLANO PARA
MINIMIZAR CONTAMINAGAO DO

PR6PRIo solo E Do LENEoL
FRIATICO. EQUIPAMENTo cOM

MECANISMO ERGONOMICO DE
ENTRADA DOS RXSIDUOS

oRGANlcos E MEcANtsMo DE
PURTFICAEAO DO BTOCAS COM

cARvAo ATrvADo E VALWLA
AUTOMATICA DE SEGURANEA
PARA LIBERAEAO DE CAS

ExcEDENTE.cAPAcloapr nrAnrn
DE ATE 4KGlDrA DE REslDUos
ORGANICOS DOMICILIARES, SEM

NECESSIDADE DE TRITURAR,
E/OU 18KC/DrA DE ESTERCo
ANIMAL DIMENSOES DO SISTEMA
MONTADO ENTRE 2OO A 215CM
DE COMPRIMENTO X 1OO A 12OCM

DE I.ARGURA X 115 A 13OCM DE
ALTURA. VOLUME DO TANQUE DE
ALIMENTAEAO DE 1.000 A 1.300
LITROS. VOLUME DO TANQUE DE
GAs DE 5oo A 8oo LlrRos.
PREssAo NoMrNAr, Do c.{s NA
sAiDA Do slsrEMA DE s A
IOMBAR" PRESSAO MTXIMA DO

GAs SUPoRTADA PELo slsrEMA
DE ALfVIO DE 10 A 15MBAR
CAPACIDADE DIAruA DE SAIDA DE
ENERGIA DE 4,4 KWH. DISTANCN
RECOMENDADA DO FOGAO DE 15
ATE 20 METRos. TEMPo DE

cocEAo AT16 3 HoRAs DIAruAs.
GERAEAo DIARIA DE ATE 4
LITROS DE BIOFERTILIZANTE
LIQUIDo NATURAL. AcoMPANHA
FOGAREIRO DE UMA BOCA;
MANGUEIRA ADAPTADA PARA
FLUXO DE Gfu COM ATC A

METROS, REGISTRO DE
SEOURANEA E MANUAL DE
rNsrALAqAo, uso E

MAXUTEN9AO EM PORTUGUBS.

TERMO DE ENTRI'GA COM

GARANTIA: MiNIMA DI' 24 IVINTE
E QUATRO) MESES.

3402

SERVI9O DE INSTALAqAO
COMPLETA DO SISTEMA DE
BIODIGESTOR ANAEROBICO COM

TODOS OS CUSTOS E ENCARCOS
DEVIDOS. GARANTIA: MfNIMA DE
9O INOVENTA) DIAS.

UND
Homebiogas E/

ou Parceiro
Homologado

R$ 6.394,10 R$ 217.399,40

Rr$ 519.999,40
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1.3 - A existdncia de pregos registrados nio obriga a Administragio Priblica Municipal a firmar as
contratagies que deles poderio advir, ficando-lhe facultado a utilizagSo de outras licitagdes, sendo
assegurado ao benefici6rio do regisko prefer6ncia em igualdade de condigdes,

1.4 - O presente Termo de Compromisso yincula-se as determinagoes da Leinp 1,0.520 /02 e8.666/93
e suas alteragoes e ao Processo Administrativo np 50 /2022 de L5/07 /2022, cuja licitagao foi
realizada na modalidade PREGAo ELETRoNICO PARA REGISTRO DE pREqOS Ns 69-2o22 de
Z4/Oa/2022, tipo Menor Prego Por Lote, com observa^ ncia dos dispositivos contidos na Lei no
70,520/02, q]ue integra ao presente contrato, independentemente de transcrigao,

CIAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas para o fornecimento ora licitado,
correrao por conta das dotagoes orgamentarias: MANUTENEAO DAS AEOES DO ENSINO BASICO c
MANUTENEAO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOI,A).

cLAusuLA TERCEIRA - pRESo E coNDIqoES DE pAcAMENTo

3.1 - O valor do presente Termo de Compromisso de Fomecimento 6 o valor ofertado pelo
PR0MITENTE FORNECED0R para o lote 1, constante da proposta apresentada no Pregao Eletrdnico
Para Registro de PreEos Ne 69-2022, que faz parte integrante deste instrumento, independentementc
de transcrigio, perfazendo o valor total estimado de R$ 519.999,40 (Quinhentos e dezenove mil,
novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), fixo, inclusos todos os custos com a
entrega dos materiais, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros obrigat6rios,
transportes, embalagens, licenEas, despesas de frete, garantias e todas as demais despesas
necessirias para a realiza96o do fornecimento do objeto da licitagao, no local indicado pela Secretaria
Municinal de Educacio.

3.2 - A Secretaria Municipal de Educagao efetuar6 o pagamento A licitante em at6 30 (trinta) dias
corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrigio detalhada do material,
iuntamente com uma c6pia das requisig6es e da apresentagio da Nota Fiscal correspondente,
devidamente aceita e atestada pelo 6rgao competente, vedada i antecipagio de pagamento, para cada
faturamento-

3.3 - A Nota Fiscal dever6 ser apresentada ap6s a expedigio do Termo de Recebimento do material.

3.4 - Ocorrendo erros na apresentagao do[sJ documento(s) fiscal(isJ, o(sJ mesmofs) ser6[io]
devolvido(sJ A contratada para corregXo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento ser6
contado a partir da data de apresentagio da nova faturq devidamente corrigida.

3.5 - A Secretaria Municipal de Educageo poder{ deduzir do pagamento importancias que a qualquer
tltulo lhe forem devidos pela contratada, em decorr6ncia de inadimplemento contratual ou outras de
responsabilidade da conrratada.

3,6 - O pagamento relativo a esta Clausula Terceira ser6 realizado em Conta cujos dados foram
fornecidos pela Contratada, a saber: Banco do BrasilAge^ncia: 1504-0 Conta Corrente: 18465-9.

3.7 - No caso de pagamento mediante dep6sito banc6rio o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta banc6ria deverio ser coincidentcs.
Ressaltando-se, que nao serAo efetuados cr6ditos em contas:

a) de empresas associadas;
bJ de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
dJ de s6cio;

ESTADO DA BAHIA
CNPJ/IIF No 14.105.?0iU0001-33

Praga Col. Zoca Lelle, no 41 5 - Canbo
CEP: 40100-000 - Brumado-BA
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el de representante;
f) de procurador, sob qualquer condigio'

3.8 - E vedada a antecipagao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condiq6es

cstabelecidas neste Termo de Compromisso.

3.9 - Nenhum pagamento serS efetuado i contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer

obrigagdo finanieira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual'

3.10 - A contratada arcar6 com todos os custos refcrentes ) mio-de-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigag6es de ordem trabalhista, recursos materiais,

transporte, seguros de qualquer naturez4 perdas eventuais, despesas administrativas, instalaqao dos

equipamentos, tributos e demais encargos necessSrios i entrega do objeto deste Termo de

Compromisso.

3.11 - A enrrega do material, por parte da contratada, para uma determinada unidade, nio poder6

estar vinculada a d6bitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de sang6es previstas

em lei.

CLAUSULA QUARTA . VALIDADE

Este Termo de Compromisso de Fornecimento terii validade de 12 (doze') meses, a contar da data

d.e assinatura, conforme inciso lll, S 3e, do arl 15 da Lei n.e 8.666/93, podendo, a crit6rio da

Administragao Priblica Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessarios, para

atendimento ) Secretaria Municipal de Educagio - SEMEC.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAEOES DAS PARTES

5.1 . CABERAAO PROMITENTE FORNECEDOR:

I. A Contratada dcve cumprir todas as obrigagocs constantes no Termo de Refere^ ncia, Edital, ses

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execugao do obieto e, ainda:

l[. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anorma]idade que interfira no bom andamento dos

servigos;

III. Efetuar a entrega e instalagao do objeto em perfeiras condigoes, conforme especificagoes, prazo

e locais constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao

as indicagoes referentes a: marca, fabricante, modelo, procede^ncia e prazo de garantia;

IV. O obieto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugue^ s e d
relagao da rede de assiste^ncia tecnica autorizada;

V. Entregar e instalar os equipamentos nos prazos estipulados no subitem 9.1 deste Termo de

Refere^ ncia, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Autorizagao de Fornecimento/Servigo;

Vl. Executar toda a montagem dos equipamentos neccssarios para o adequado funcionamento do

Biodigestol bem como realizar os testcs e instrugoes tlspeci'licas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DABAHIA

cNPJ/MF No 14.105.7041000',|-33
Praqa Cel. Zeca Lelle, n' 4'15 - Cantfo

CEPi i46100-000 - Brlmado-BA

Vll. Atender as Normas Ambientais vigentes;
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Vlll.Responsabilizar-se pelos vf'cios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
77 a27 , do Codigo de Defesa do Consumidor [Lei ne 8.078, de 1990J;

IX. Repara4, corrigiq removex, refazer ou substituir as suzrs expensas, no total ou em parte, os

equipamentos e instalaEoes em que se verificarem vf'cios, defeitos ou incorregoes resultantes da sua
execu9ao;

X. Comunicar a Contratante, no prazo maxmo de 24 [vinte e quatroJ horas que antecede a data da
entrega e instalagao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprova9aoi

XI. Responsabilizarem-se por quaisquer o^ nus, despesag obriggoes trabalhist s, previdenciarias,
fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentagao, transporte ou outro beneffcio de qualqucr
nafureza, decorrentes da aquisigao dos equipamentos e com todos os encargos sociais previstos na
legislagao vigente e de quaisquer outros em decorre^ncia da sua condigao de empregadora;

XII. Assumir todos os encargos de possfvel demanda trabalhista, civel ou penal relacionados aos
equipamentos e instalagoes, originalmente ou vinculada por prevengao, conexao ou contine^ ncia;

XIII. Nao se valer desta contratatao para assumir obrigagoes perante terceiros, dando-o como
garantia, nem utilizar os direitos de credito, a serem auferidos em fungao dos fornecimentos
realizados, em quaisquer operagoes de desconto bancario, sem previa autorizagao da Contratante;

XIV. Se apos o recebimento definitivo do equipamento e acessorios for encontrado algum defcito, a

Contratada substituira o item no prazo de 10 (dezJ dias uteis, contados do recebimento do aviso
escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio habil, sem oA nus para a Secretaria Municipal &
Educagao;

XV. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisigao e instalagao, especialmente os

referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

XVI. Comunicar imediatamente a Contratante qualquer alteragao ocorrida no endereqo, conta
bancaria e outras necessarias para recebimento de corresponde^ ncia e de pagamento;

XVII. A contratante nao podera solicitar adiantamento para a cntrega do equipamento.

XVIII. A Contratada sera responsavel por todas as despesas relativas a: transportes, impostos, mao de
obra especializada e equipamentos e acessorios a scrcm empregados na instalagao. Todos os

equipamentos e acessorios a serem empregados na instalagao dos equipamentos e acessorios deverao
ser novos e certificados atendendo a PORTARIA Ne 200/21 que aprovou os Requisitos Gerais de
Certificagao de Produtos (RGCPJ reconhecida pelo INMETR0, devendo ser apresentada a

documentagao equivalente e/ou submetidos a aprovagao da fiscalizagao antes do seu emprego.

5.2 - CABERAAO CONTRATANTE:

I. Efetuar o empenho da despesa, no qual constara da dotagao orgamentaria espec'ffica de forma a

garantir o pagamento das obrigagoes assumidas;

II. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos equipamentos e acessorios
recebidos provisoriamente com as especificagoes constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitagao e recebimento definitivo;
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IIL Receber provisoriamente o obieto mediante regular aferigao de quantitativos, disponibilizando
local, data e horario observando as condigoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

lV. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre impcrfeigoes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido e instalado, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

V. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada, atraves de
comissao/servidor especialmente desigrtado;

VL A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Refere^ ncia, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorre^ ncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

VIL Rejeitaf, no todo ou em parte os equipamentos c acessorios entregues em dcsacordo com as

especificagoes contidas nesse Termo de Refere^ ncia;

VIII. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento e instalagao do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

CLAUSULA SEXTA - INCIDENCIAS FISCAIS

6.1 - 0 PROMITENTE FORNECEDOR declara haver levado em conta, na apresentagao de sua proposta
os tributos, emolumentos, contribuig6es fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as

despesas incidentes sobre a compra de material, inclusive frete, nao cabendo quaisquer
reivindicagdes devidas a crros nessa avaliagio, para efeito de solicitar revisio de pregos por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.

6.2 - Ficando comprovado, depois do neg6cio realizado e antes da entrega do objeto, que o
PROMITENTE FORNECEDOR acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a
quaisquer tributos nao incidentes sobre a compra contratada, tais valores serao imediatamente
exclufdos, com o reembolso do valor porventura pago ao PR0MITENTE FORNECEDOR

CLAUSULA SETIMA - FISCAIIZA9A0

7.1 - 0 acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento e execugao deste Termo, serio feitos
pelo servidor Djalma da Silva Leite, indicado pela Secretaria Municipal de Educatio. a quem caberd
a rcsponsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condig6es e disposig6es deste Termo,
bem como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidadc quc gcre a nccessidade
de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

7.2 - Fica reservada i fiscalizagio a competancia para resolver todos e quaisquer casos singulares,
duvidosos ou omissos neste Termo, nas normas e em tudo mais que, de qualquer form4 se relaciona
direta ou indiretamente com o obieto, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla defesa.

7.3 - A atuagio da Fiscalizagao em nada restringe a rcsponsabilidade rlnica e integral exclusiva do
PR0MITENTE FoRNECEDO& no que concerne A execuglo do Termo e do Contrato e as implicagdes
pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de
eventuais irregularidades na execugio do contrato nio implica em co-responsabilidade do
Contratante.

7.4 - O PROMITENTE FORNECED0R deve permitir c oferecer condig5es para a mais completa
fiscalizagio do Contratante, fornecendo informaq6es e propiciando o acesso i fiscalizagio do

/
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fornecimento referente ao objeto contratado, bem como atendendo as observag6es e exigancias
apresentadas pela fiscalizaq6o.

7.5 - Ordenar a imediata retirada de suas depend6ncias, de empregados do PR0MITENTE
F0RNECEDOR, cuja permandncia seja inconveniente, ou que venha embaraqar ou dificultar a agio
fiscalizadora, correndo por sua exclusiva conta quaisquer 6nus decorrentes das leis Fabalhistas c
previdencitrrias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

7.6 - Recusar os materiais que nio tenham sido entregues de acordo com as condiq6es especificadas
neste Termo.

CIJUSULA OITAVA - CONTRATO

8.1 - Para cada fornecimento sere assinado um contrato entre o PROMITENTE F0RNECEDOR e o
titular da unidade compradora.

8.1.1 - O Contrato poderi ser substituido por outros instrumentos h6beis, nas formas
previstas no arL 62 daLeine 8.666/93.

8.2 - O PROMITENTE FORNECEDOR poderd ser convocado para assinatura do confratu no prazo dc
5 fcincoJ dias riteis, a contar do envio da convocagio via Diario Oficial do municipio ou e-mail.

8.3 - O nio atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato
implicar6 na aplicagio das sanq6es previstas neste edital.

CLAUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

9.1 - Os equipamentos e acessorios devem ser entregues e instalados no prazo maximo de ate 30

[trinta) dias uteis, a partir da ordem de Compra/Servigo ter sido recebida pela Contratad4 conforme
cronograma do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Educagao, Iocalizado na Rua

Francisco Xavier Pires, S/N, Novo Brumado, Brumado/BA previamente informado pela Secretaria de
Educaqao, no horario das 8:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00h, de segunda-feira a sexta-feira. A entrega c

instalagao dos equipamentos e acessorios serao de maneira parcelada e a Secretaria Municipal de
Educagao - SEMEC considera oportuno e conveniente a entrega e instalagao a partir do momento de
sua solicitagao.

9.2 - A Nota Fiscal devera conter a descrigao do material a ser entregue.

9.3 - Qualquer diverg6ncia entre os materiais entregues dever6 ser solucionada em at6 72 (setenta c

duas) horas.

9.4 - A Nota Fiscal de fornecimento devera ser emitida em conformidade com a unidade de

fornecimento indicada no Anexo I do Edital e da proposta do fornecedor.

CL(USULA DI'CIMA - REvIsAo DE PREEoS

10.1 - Os pregos registrados poderlo ser revisados nos termos do art. L7 do Decreto Municipal n.o

5.088, de 31de outubro de 2018,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

11,1 - Ao LICITANTE que incidir nas hipoteses abaixo relacionadas, serao aplicadas as sangoes abaixo

descritas, graduadas conforme a gravidade da infra sem preiuizo de sangoes civis e criminais,
defesa e o contraditorio.

7t10
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11.1.1 - A empresa adludicatSria dever6 observar rigorosamente as condig6es
estabelecidas para a realizagio do objeto contratado, suieitando-se as penalidades constantes

no art.7e da Lei ne 10520 /02 e nos arts.86 e 87 da Lei na 8.666/93 e suas alterag6es.

11.2 - Constitui illcito administrativo a pratica dos seguintes atos pelo ligtanfc:
a] impedi4 frustrar ou fraudar o procedimento licitatorio, mediante aiuste, combinatao ou

qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada cnr procedimento licitatorio, ou proporcionar a

terceiro o ensejo de devassa-lo;
cJ afastar licitantq por meio de viole^ nci4 grave ameaqa, fraude ou oferecimento de vantagem

de qualquer tipo;
d) desistir de licitai em razao de vantagem oferccida;
e) apresentar declaragao ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a

atualizagao cadastral ou a participagao no procedimento licitatorio;
fl recusar-se, injustificadamente, apos ser considerado adrudicatario, em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumcnto equivalente, dentro do prazo estabclccido pela Administraqao, exceto

quanto aos licitantes convocados na contratatao de instituigao brasileira, que detenha inquestionavel
rcputagao etico-profissional e nao tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente
da pesquis4 do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relagao enfe o

objeto do contrato e a finalidade precf'pua da instituigao, inadmitindo o trespasse da execugao do

obreto contratual a terceiros, que nao aceitarem a contl?tagao nas mesmas condigoes propostas pelo
primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e prego;

gJ cometer fraude fiscal.

11.3 - Constitui ilfcito administrativo a pratica dos seguintes atos, pelo co$tatado:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagao ou vantagem, inclusive

prorrogagao contratual, durante a execugao do contrato celebrado com o Poder Publico, sem
autorizagao em lei, no ato convocatorio da licitagao ou nos respectivos instrumentos contratuais;

bJ haver concorrido, comprovadamente, para a consumaqao de ilegalidade, obtendo
ntagem indevida ou se beneficiando, iniustamente, das modificagoes ou prorrogaqoes contratuais;

c) ensejar a sua contratagao pela Administragao, no prazo de vige^ ncia da suspensao do direto
de licitar ou contratar com a Adminisrragao ou da declaragao de inidoneidade;

dJ incorrer em inexecugao de contrato;
e] frauda!, em prejuizo da Administragao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente

os pregos; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem
diverso do contratado; alterando substa^ ncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.

0 frustraf injustifi cadamente, licitagao instaumda pela Administraqao;
g) cometer fraude fiscal.

11,4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hipoteses elencadas no item LL,Z e LL.3,

respectivamente, poderio ser aplicadas as seguintes penalidades:
al Adveftancia;
b) Multa de 10% [dez por cento) em caso de recusa do adjudicatario em firmar o contrato;
c) Multa de 2070 (vinte por cento] por dia de atraso para o cumprimento;
d] Multa de 50% (cinquenta por cento] pelo descumprimento do Contrato;
e) Suspensio temporaria de participar de licitagao c impedimento de conrratar com a

Administraqio Municipal por prazo nio supcrior a dois anos;

0 Declaraqio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Ptlblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser5 concedida sempre que o contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DABAHIA

cNPJ/IllF No 14.105.70,t0001-33
Praea csl. zoca Lolte, no 415 - Centro

CEP: /$100-000 - Brumado-BA
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ressarcir a Administragao pelos preiuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sanqSo aplicada
com base na allnea anterior.

11,5 - Antes da aplicagio de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada ser6 advertida,
devendo apresentar defesa no prazo de 05 fcinco] dias teis.

11.6 - A advertencia quando seguida de justificativa aceita pela Administragao nio darS ensejo )
aplicagao de outra[sJ penalidade(sJ.

11.7 - A advert6ncia quando nio seguida de iustificativa ou seguida de justificativa nio aceita pela
Administragio, darii ensejo i aplicagio de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a letra
"d" do item 11.4, inclusive, poder6 acarretar na resciseo unilateral do contrato.

11.8 - A multa prevista na letra "b" poder6 ser aplicada acumulada com uma das penalidades
previstas nas letras "c" e "d" todas do item 11.4.

11.9 - Para a aplicagio das penalidades previstas serdo levadas em conta a natureza e a gravidade da
infragio, os prejuizos dela advindos para a Administragio Priblica e a reincid6ncia na prdtica do ato,
sem preruJ'zo de sangoes civis e criminais cabi'veis.

11.10 - A dosagem da pena e a dimenslo do dano serio identificadas pela Secretaria Municipal dc
Educacio.

11.11 - As multas serio calculadas pelo valor total do Termo de Compromisso.

11,12 - As multas nio tem carSter compensat6rio e o seu pagamento nio eximird a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

11.13 - A Administragao Pfiblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido A

contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condi96es pactuadas.

11,14 - Serio punidos com a pena de suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento dc
contratar com a Administrag6o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas al{neas "f' e "g" do itcm

11.15 - Serio punidos com a pena dc declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a
AdministraEao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que se.ia
promovida a reabilitageo perante a autoridade competente para aplicar a punigao, os que incorram
nos ilfcitos previstos nas alineas "a" a "e" do item 11.2 e nas alineas "b", e "d" do item 11.3.

CLAUSUIA DECIMA SEGUNDA - CANCELA]uENTo

12.1 - O Registro de Pregos podera ser cancelado pela Prefeitura Municipal de Brumado quando:

a) o fornecedor descumprir as exige^ncias do edital que deu origem ao Registro de Pregos;

bJ o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preqos ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administragao
Municipal;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DABAHIA

CNPJTITJIF No 14.105.7Ml0001-33
Prala Cel. Zoca Lolto, no 415 - Centro

CEP: 46100-000 - Brumado-BA

cJ em qualquer das hipoteses de inexecugao total ou pa
Compromisso de Fornecimento fi rmado;

do contrato, decorrente do Termo de
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d) os pregos registrados apresentarem variagoes superiores aos praticados no mercado e o

fornecedor se recusar a adequa{os na forma prevista na clausula 10 deste Termo;

eJ houver razoes de interesse publico, devidamente justificado.

12.2 - O Registro de Pregos podera ser cancelado por iniciativa do fornecedo4 quando, mediante

solicitaqao por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as edge^ ncias do Edital e sers

Anexos quc deram origem ao Registro de Pregos.

12.2.1 - A solicitaqao de que trata o item acima devera ser formulada com antecede4 ncia mf'nima de 3)

(trinta) dias, sendo assegurada defesa previa sem prcjulzo de aplicagoes de sangoes previstas no

Edital e na legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Do FoRo - Fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara

dos Feitos da Fazenda Prlblica Municipal, como o competente para dirimir quest6es decorrentes do

cumprimento deste Termo de Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

u

ESTADO DA BAHIA
cNPJ/MF No 14.10s.704/0001-33

Praqa cel. zoca Letto, no 41 5 - Contro
CEP: 46100{00 - Brumado-BA

Brumado-BA, 17 de outubro de 2
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cERTlFlcAeAo DtctrAL: oreoorcYNJG0NZQ4QJlYND
Esta edi€o encontra-se no site oficial deste ente.
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TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N9 69.2022

Processo Administra$vo Ns 69 /2OZz
Pregao Hetronlco Para Registro de Pregos Ne 69-2022.

BIoM0VEMENT AMBIENTAL EIRBLI inscrita no CNPj/MF sob us 05.573.061/0001-61, com sede na
Rua Borges de Barros, No 90, Bairro Sumarezinho, Cidade de Sao Paulo, Estado sP, CEP: 05441-050
represertada neste ato pela Srd. sarita Toledano, RG: 46762334 SSP/SP e CPF: 338233098-97, vem
pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, firmado com a SECRETARIA Mt NICIPAL DE EDUCAqAO,
Pessoa lur-fdica de Direito Prlblico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob ne 30.672.975/0001-31, com
sede administratiya na Praga Cel. Zeca Leite, nq 415, Centro, Brumado-BA, representado neste ato
pelo seu Secretdrio Municipal o sr. IoAo Nolltsco DA cosxA, cadastrado no CPF/MF sob n"
158.673.905-00, portador carteira de Identidade RG n' 1.910.04340/SSP-BA, resideltte e domiciliado
na Rua Joao xxlll, [q 58, Bairro Novo Brumado, neste municlpio de Brumado, Estado da Bahia, obriga-
se ao quanto segue:

CLAUSULA PRIMEIRA . OBIDTO.

1.1- 0 objeto deste TERM0 DE C0MPRoMISSO DE F0RNECIMtiNTo 6 o REGISTRo DE PREqOSpara
Atender despesa com aquisigao de Biodigestor€s Anacr6bicos, bcm como contratagao de
empresa para prestagio de servlgos de lnstalaFo de Blodigestores Anaer6bicos, destinados
es Escolas e Creches Mur cipais, conforme especlffcagdes e quantltadvos constantes no Termo
de Refergnc'la em anexo, devidamente quantificados e especificados na proposta apreseltada em
77 /10/2022, on.qJ'neria do Pregao Eletronlco Para Reglstro de Pregos Ne 69-2022, e conforme
planilha abaixo:

LorE 1 - BIoDIGEsroRns ANAER6BICoS
ITEM DESCRTCAO UNID. OIIANT. MARCA V. UNIT V. TOTAL

01

BIoDIGESTOR: TlPo
ANAERdBrco, coNsITUiDo DE
DUAS CAMARAS

INDEPENDENTES; UMA CAMARA
DE DIGESTAO cOM DUPLA MANTA
E TRA SELADA E PR0TEEAO Uv
INDEPENDENTE PAIA A
REALIZAEAo Do PRocEsso D[
BloDrcEsrAo, oNDE sAo
DEscARTADos os REslDUos
oRGANlcos Al-lMliNTARxs E/ou
EsrERco ANIMAL E AcuA, E oNDE
ACONTECI' O PROCESSO DA
DrcEsrlo ANAEROBn E UMA
CAMARA INDEPENDENTE
INTERLICADA A PRIMEIRA QUE
sERvE coMo RESERVAT6RI0 Do
BIooAs PRoDuzlDo euE SERA
NELA ARMAZENADO PARA
PosrERloR uso PARA cocEAo,
INSTALADO ACIMA DO SOLO SEM
NECESSIDADE DE QUALQUER
TIPO DE OBRAS CIVIS E SEM

NECESSIDADE DE ENERCIA
ELETRICA E/ou CoMPLEMENT R

PARA SEU PLENO
FUNCIoNAMENTo. DE FActL

UND 34
HOMEBIOCAS

2.0
R$8.900,00 R$302.500,00
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TRANSPORTE, AUMENTACiO E

MANUTEN9Ao. QUANDo
INsrArADo EM oPEnAqAo, flcA
TOTALMENTE ACIMA DO SOLO,
EM TERRENO PLANO PARA
MlNtMtzA.R coNTAMtNA6o Do
PRoPRIO SoLO E DO LENCOL
FREATlco. EeUIPAMENT0 coM
MECANISMo ERGoNOMtco DE
ENTRADA Dos REslDUos
oRcANIcos E MECANISMo DE
PURtflcAqAo Do Blocis coM
cARvAo ATlvADo E vAr,vul
AUToMATICA DE SEGURANCA
PARA LTBERACAo DE GAs
EXCIiDENTE.CAPACIDADE DIARIA
DE ATE 4(c/DlA DE REs[DUos
oRcANlcos DoMtctLlAREs, sEM
NECESSIDADE DE TRITURAR,
E/ou 18KC/D]A DE ESTERCo
ANIMAL DIMENS0ES Do stsniMA
MOMIADO ENTRE 2OO A 215CM
DECOMPRIMENTOX 1OOA12OCM
DE LARCURA X 115 A 13OCM DE
AITURA" VOLUME DO TANQUE DE
ALTMENTAqAo DE 1.ooo A 1.300
LITROS. VOLUME DO TANQUE DE
cfu DE 5oo A soo urRos.
PREssAo NoMINAL Do cAs NA
SAIDA Do srsrEMA DE s A
I0MBAR PREssAo MAXIMA Do
cAs SUPoRTADA PELo slsrEMA
DE Allvto DE 10 A 1sMBAR"
CAPACIDADE DTARIA DE SAIDA DE
ENERctA DE 4t KwH. DIsrANctA
RECoMENDADA Do FooAo DE 15
ATE 20 MErRos. TEMPo DE
cocqAo ATi 3 rroRAs DdRrAs.
GERAclo DIARTA DE ATE 4
LITROS DE BIOTTRTIUZANTE
LlQUlDo NATURAL ACoMPANHA
FOCAREIRO DE UMA BOCA;
MANGUEIRA ADAF1ADA PARA
rluxo DE GAs coM AT0 3
METROS, REGISTRO DE
SEGURANEA E MANUAL DE

INSTALACAO, USO E

MANurENqio EM PoRrucuEs.
TERMO DE ENTRNCA COM
GARANTTA: MINIMA DE 24 TVINTE
E OUATRO] MESES.

02

sERVlEo DE TNSTALACAo
COMPLETA DO SISTEMA DE
BIoDlcEsroR ANAERoBtco coM
TODOS OS CUSTOS E ENCARCOS
DEYIDOS. GARANTIA: MINNA DE
90 TNOYENTA'I DIAS.

UND 34
tlomeblogas E/

llomoloeado
R$ 6.39410 R$ 217.399,40

VALOR TOTAI DO LOTE 1 R$ S19.999,41)

VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: Quinhentos e dezenove mll, novecentos e noventa e nove
reais e quarenta centavos.

CERTIFICAQAO DIGITAL: OTQOQTGYNJGONZQ4QJIYND

Esta edig5o encontra-se no site oficial deste ente.
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1.2 - Os pregos do PROMITENTE FoRNECEDoR, relacionados na planilha constante do item 1.1 deste
Termo de compromisso de Fornecimento, ficam declarados registrados para fins de cumprimento
deste instmmento e dos contratos que venham a ser flrmados entre o PRoMITENTE e as Entidades
Participantes do municlpio de Brumado/BA,

1.3 - A exist6[cia de preEos regisFados nao obriga a Admlnistragao Priblica Municipal a ffrmar as

contratagoes que deles poderio advir, ficando-lhe facultado a utilizagao de outras licitaqoes, sendo
assegurado ao beneficierio do registro preferancia em igualdade de condig6es.

1.4 - O presente Termo de Compromisso vincula-se as determlnaqoes da Lei ne 10.520/02 e8.666 /93
e suas alterag6es e ao Processo Administrativo ta 50 /2022 de 75/07 /2022, cuia licitaFo foi
realizada na modalidade PRf,GAo ELETR6NICo PARA RIGISTRO DE PRE9OS No 69-2022 de
z4/O8/2O22, tipo Menor Preqo Por Lote, com observancia dos dispositivos contidos na Lei ne
10.520/02, que integra ao presente contrato, independentemente de tmnscritao.

cli{usulA SEGUNDA - FONTE D[ RICURSOS. As despesas para o fomecimento ora licitado,
correrao por conta das dotagdes orgamentdrias: MANUTENQAo DAS A90ES oo ENSINO gAslCO e

MANUTENEAo Do ENsrNo TNFANTTL (cRECHE E pRE Esc0LA).

clAusula rrncsrRA - pREEo E coNDrqOEs DE nAGAMENTo

3.1 - 0 valor do presente Termo de Compromisso de Irornecimento 6 o valor ofertado pelo
PROMITENTE FORNECED0R para o lote 1, constante da proposta apresentada no Pregao Eletr6lico
Para Registro de Pregos Na 69-2022, que faz parte lntegrante deste instrumento, independentemente
de traoscrigao, perfazendo o valor total estimado de R$ 519.999,40 (Qulnhentos e dezeDove mll,
Dovecentos e noventa e nove reals e quarenta centavos), fixo, inclusos todos os custos com a
entrega dos materiais, dentre eles, os encargos socials, impostos, taxas, seguros obrlgat6rios,
b:ansportes, embalagens, licenqas, despesas de frete, garantias e todas as demais despesas
necessdrias para arealizag6o do fornecimento do obieto da licitafo,no local indicado pela Secretaria
Municipal de Educaqao.

3.2 " A Secretaria Mudcipal de Educagao efetuar6 o pagamento a licitante em at6 30 (trinta) dias
corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrigao detalhada do material,

iuntamente com uma c6pia das requisigoes e da apresentagao da Nota Fiscal correspondente,
devidamente aceita e atestada pelo 6rgao competente, vedada i antecipatao de pagamento, para cada
faturamento.

3.3 - A Nota Fiscal devere serapresentada ap6s a expedigio do Termo de Recebimento do material.

3.4 - Ocorrendo erros na apresertaqao do[s) documentoG) nscal(is), o(s) mesmo(s) sere(ao)
devolvido(s) a contratada para coffegeo, ncando estabelecido quc o prazo para pagamento serd
contado a partir da data de apresentagao da nova fatura, devidameute corrigida.

3.5 - A Secreta a Municipal de tiducagao poder6 deduzlr do pagamcnto importencias que a qualquer
titulo lhe forem devidos pela contratada, em decorroncia de inadimplcmento contratual ou outras dc
rcsponsabllidade da contmtada.

3.6 " 0 pagamento reladvo a esta Cleusula Terceira sere realizado em conta cujos dados foram
fornecidos pela Contratada, a saber: Banco do Brasil AgAncia: 15040 Conta Corrente: 18465-9.

CERTIFICAqAO DIGITAL: OTOOOTGYNJGONZQ4QJIYND

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

3l/10



Sexta-teira
21 de Outubro de 2022
8-AnoX-No7241 Brumado

Diiit'io 0llcial tl,'
MUilIClPflO

4:A
inEtgtlna0t

BHUMA@@
fduor poro lilertor

3.7 - No caso de pagamento mediante depdsito banc6rio o CNPI/MF ou CPF/MF constante do
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da coltta banc6ria deverao ser coincidentes.
Ressaltando.se, que nao scrao cfetuados cr€ditos em contas:

aJ de empresas associadas;
b) de mafiz para flllal;
c) de filial para matriz;
d) de s6cio;
eJ de representante;
f) de procurador, sob qualquer condigao.

3.8 - E vedada a antecipageo de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das coDdigoes
cstabclecidas neste Termo de Compromisso.

3.9 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidageo qualquer
obrigageo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

3.10 - A contrat da arcar6 com todos os custos refere[tes d mio-de-obra direta e/ou ildireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigaqoes de ordem trabalhista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eyentuais, despesas administrativas, instalagtro dos
equipamentos, tributos c demais encargos necessSrios e entrega do objeto deste Termo de
Compromisso.

3.11 - A entrega do material, por parte da contratada, para uma determinada unidade, nao podera
estar vinculada a d6bitos de outas unidades, porventura existentes, sob pena de sanq6es previstas
em lei.

CLiUSULA QUARTA - VAIIDADE

Este Termo de Compromisso de Fomecimento terA validade de 12 (doze) meses, a contar da data
dc assinatura, conforme inciso lll, S 3q, do arl 15 da Lei II.0 8,666/93, podendo, a crit6rio da
Administragao Priblica Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necess6rios, para
atendimcnto A Secretaria Municipal de Educaqeo - SEMEC,

CLAUSULA QUINTA - oBaJGAqoEs DAs PARTES

5.1 - CABERA AO PROMITENTE FORNECEDOR:

l. A Contratada deve cumprirtodas as obrigatoes constantes no Termo de Referenci4 Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execuqeo do objeto e, ainda:

ll. Comunicar ao CoNTRATANTE qualquer anormalidade quc interfira no bom andamento dos
servigos;

III. Efetuar a entrega e instalagao do obieto em perfeitas condigdes, conforme especificag6es, prazo
e locais constantes no Edital e seus anexos, acompalhado da respectiya nota ffscal, na qual constarao
as indicaC6es referentes a: marca, fabricante, modelo, procedancla e prazo de garalda;

IV. O objeto deve estar acompanhado do manual do usu6rio, com uma versao em portuguos e da
relagSo da rede de assistencia t6cnica auto zada;

cERTtFICA9AO DIGITAL: OTQ0QTGYNJGoNZQ4QJTYND

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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V. Entregar e instalar os equlpamentos nos prazos estipulados no subitem 9.1 deste Termo de
Referoncia, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Autorizagao de Fornecimento/Servito;

VI. Executar toda a montagem dos equipamentos necesserios para o adequado funcionamento do
Biodigestof, bem como realizar os testes e instruraes especfncas;

Vll. Atender as Normas Ambientais vlgentes;

Vlll.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
77 a27,do C6d1Eo de Dcfesa do Consumidor (Lei n! 8.078, de 19901;

IX. Repara! corrigit removet refazer ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, os
equipamentos e instalag6es em que se verificarem ylcios, defeitos ou incorreg6es resultantes da sua
execugao;

X. Comunlcar a Conu?tante, no prazo mdximo de 24 [vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega e instahgao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovatao;

Xl. Responsabilizarem-se por quaisquer 6nus, despesas, obrigagoes trabalhistas, previdenciarias,
6scais, de acidentcs de trabalho, bem como alimentagao, fansporte ou outro beneflcio de qualquer
natureza, decorrentes da aquisiEao dos equipamentos e com todos os encargos sociais previstos na
legishgao vigente e de quaisquer outros em decorr6ncia da sua condigio de empregadora;

XIl. Assumir todos os encargos de posslvel demanda trabalhista, clvel ou penal relacionados aos
equipamentos e instalag6es, originalmente ouvinculada por prevengao, conexao ou continencia:

XIIL Nao sc valer desta contrataqeo para assumir obrigag6es perante terceiros, dando-o como
garantia, nem uulizar os direitos de crddito, a serem auferidos em funtao dos fornecimentos
realizados, em quaisquer operagdes de desconto bancrrio, sem pr6yia autorizaqao da Contratante;

XIV. Se ap6s o recebimento definitivo do equipamento e acess6rios for encontrado algum defeito, a
Contratada substituir6 o item no prazo de 10 (dez) dias riteis, contados do recebimeuto do aviso
escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio h6bil, sem 6nus para a Secretaria Municipal de
Educagio;

XV. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisigao e instalagao, especialmeote os
referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistasi

XVI. Comunicar imediatamente A Contratanle qualquer alteraqao ocorrida no e[dereto, conta
banc6da e outras necess6tias para recebimento de correspordencia e de pagamelto;

XVll. A contratante nAo podcr, solicitar adiantamento para a entrega do equipamento.

XVIll. A Contratada ser5 respons5vel por todas as despesas relativas a: trarsportes, impostos, mao de
obra especializada e equipamentos e acess6rios a serem empregados na instalageo. Todos os
equipamentor e acess6rios aserem empregados ruilstalaqao dos equipameltos e acess6rios deverio
ser novos e certificados atendendo a PORTARIA Ne 200/21 que aprovou os Requisltos Cerais de
Certincagro de Produtos (RGCP) reconhecida pelo INMEIRo, devendo ser apresentada a
documenta€o equi lente e/ou submetidos d aprovagio da fiscalizagao antes do seu emprego.

5.2. CABERA AO CONTRATANTE:

CERTIFICASAO DIGITAL: OTQOQTGYNJGONZQ4QJIYND

Esta edi€o encontra-se no site oficial deste ente.
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I. Efetuar o empenho da despesa, no qual constare da dotagao orgament6ria especiflca de forma a
garantir o pagamellto das obrigagdes assumidas;

II. Veriflcar minuciosamente, no prazo flxado, a conformldade dos equipamentos e acess6rios
recebidos provisoriamente com as especificag6es constantcs do Edital e da propost4 para ffns de
aceitagao e recebimello deftnitiyo;

III. Receber provisoriamente o objeto mediante regular aferiteo de quantitativos, disporibilizando
local, data e hordrio observando as condiqoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

lV. Comunicar e ConEatada, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades yerificadas
no objeto fornecido e instalado, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

V. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaq6es da ConFatad4 atrav6s de
comissao/servidor especialmente designado;

VI. A Administratao nio responder6 por quaisquer compromissos assumidos pela Co[tGtada com
terceiros, ainda que vinculados A execufo do prescnte Termo de ReferBnci4 bem como porqualquer
dano causado a terceiros em decorr6ncia de ato da Contratada dc seus empregados, prepostos ou
subordinados;

VII. Rejeita[ no todo ou em parte os equipamentos e acess6rios entregues em desacordo com as
especincagdes coltidas nesse Termo de ReferSncia;

Vlll. Efetuar o pagamento i Contratada no valor correspondente ao fornecimento e instalagao do
objeto, no prdzo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

CI,i{USULA SBTA - INCIDENCTAS FISCAIS

6.1- O PROMITENTE FORNECEDOR declara haver leyado em conta, ra apresentacao desua proposta
os tributos, emolumentos, contribuig6es fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as
despesas incidentes sobre a compra de material, inclusive frete, nAo cabendo quaisquer
reivi[dicagdes devidas a crros lessa awliaFo, para efeito de solicitar reyisao de pregos por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.

6.2 - Ficando comprovado, depois do neg6cio realizado e antes da eltrega do objeto, que o
PRoMITENTE FORNECEDoR acresceu indevidamente a scus prcgos valores correspondentes a
quaisquer tributos nao incidentes sobre a compra contratada tais valores serao imediatamente
excluldos, com o reembolso do valor porventura pago ao PROMITENTE F0RNECED0R

CLAUSULA siTIMA - FIscALIzAqAo

7.1- O acomparhamento e fiscalizagao, para o fiel cumprimento e execugao desteTermo, serAo feitos
pelo servidor Dialma da Silva Lelte, indicado pela Secretaria Municipal de Educagao. a quem caber6
a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condigoes e disposigdes deste Termo,
bem como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a Decessidade
de medidas de ordem legal e/ou administratiya.

7,2 - Fica reservada i fiscalizagio a compet6ncla para resolver todos e quaisquer casos singulares,
duvidosos ou omissos neste Termo, nas normas e em tudo mais que, de qualquer form4 se relaciona
direta ou indiretamelte com o objeto, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla defesa.
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7.3 - A atuaqao da Fiscalizagao em nada restringe a rcsponsabilidade [!ica e integral exclusiya do
PRoMITENTE FORNECEDO& no que concerne a execugao do Tcrmo e do Contrato e as implicag6es
pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de
eyentuals lrregularidades na execugao do contrato nao implica em co-responsabllldade do
Contrata[te.

7.4 - 0 PROMITENTE FORNECEDOR deve permitir e oferecer condig6es para a mais completa
fiscalizagao do Contratante, fornecendo informatoes e proplclando o acesso ) flscallzagao do
fornecimento referente ao objeto contratado, bem como atendendo as observaE6es e exigAncias
apresentadas pela ff scalizagao.

7.5 - ordenar a imediata retirada de suas dependAncias, de empregados do PROMITENTE
FORNECEDOR, cuia perman6ncia seja inconyeniente, ou que venha embaragar ou dificultar a agio
fiscalizadora, correndo por sua exclusiva conta quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenci6rias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

7.6 - Recusar os materiais que neo tenham sido entregues de acordo com as condigdes especificadas
neste Terltlo.

CLAUSULA OTTAVA - CONTRATO

8.1 - Para cada forlecimento serA assinado um contrato enlre o PROMITENTE FORNECEDOR e o
titular da unidade compradora.

8.1.1 - 0 Contrato poder{ ser substituldo por outros instrumentos hdbeis, nas formas
previstas no arL 62 da Lei nq 8.666/93.

8.2 - O PRoMITENTE FoRNECEDOR poder6 ser convocado para assinatura do contrato rlo prazo de
5 (cinco) dias riteis, a contar do envio da convocagao via Dirrio oficial do municrpio ou e-mail.

83 - O nao atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato
implicare na aplicaqao das sangoes previstas neste edital.

CLAUSULA NONA - TORMA DE TORNECIMENTO, ENTREGA E R,ECEBIMENTO DOS MATERIAIS

9.1 - 0s equipamentos e acess6rios devem ser entregues e instalados no prazo meximo de at6 30
(trinta) dias riteis, a partirda ordem de Compra/Servigo tersido recebida pela Contratada, conforme
cronograma do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Educagao, localizado na Rua
Francisco Xavier Pires, S/N, Novo Brumado, Brumado/B^, previamente informado pela Seqetaria de
Educagio, no horlrio das 8:00 As 12:00 e 14:00 es 17i00h, de se8unda-feira a sexta-feira. A entrega e

instahgao dos equipamentos e acess6rios serao de maneira parcelada e a Secretaria Municipal de
Educageo - SEMEC considera oportuno e conveniente e entrega e iustalagao a partir do momento de
sua solicita9eo.

9.2 - A Nota Fiscal devere conter a descriEeo do material a ser entregue.

9,3 - Qualquer diverg6ncia entre os materiais erllregues dever6 ser solucionada em at6 72 (setenta e

duas) horas.

9.4 - A Nota Fiscal de fornecimento devera ser emltida em conformldade com a unidade de
fornecimento indicada no Anexo I do Edital e da proposta do fornecedor.

7110

CERTIFICAQAO DIGITAL: OTQOQTGYNJGONZQ4QJIYND

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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cL[usuLA DrAcrMA - REvrsAo DE pREEos

10.1 " Os pregos registrados poderao ser revisados nos termos do art 17 do Decreto Municipal n.q
5.088, de 31 de outubro de 2018.

clAusum nfcnun pRIMETRA - pENArrDADf,s ADMtNtsTRATIvAs

11.1-Ao LICITANTE que incidir nas hipdteses abaixo relacionadas, serdo aplicadasas sangdesabaixo
descritas, graduadas conforme a grdvidade da infragio, sem prejulzo de sangdes civis e criminais,
ap6s o pr6vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio.

11.1.1 - A empresa adjudicatdria deverd observar rigorosamente as colldit6es
estabelecidas para a realizagao do obieto contratado, sujeitando-sees penalidades constantes
no arl 7e da Lei r! 10.520/02 e ros arts. 86 e 87 da Lei ne 8.666/93 e suas alterag6es.

11.2 - Constitui illcito administrativo a pdtica dos seguintes atos pelo licitante:
aJ impedit frustrar ou fraudar o procedimento licitat6rio, mediante aiuste, combinagao ou

qualquer outro expediente, com o intulto de obtei para si ou para outrem, ntagemi
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a

tercelro o ensejo de devass6-lo;
c) afustar licitante, por meio de viol6ncia" grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem

de qualquer tipo;
d] desisffr de licitaI, em razao de vantagem oferecidai
e) apresentar declaragao ou qualquer oubo documento falso, visando ao cadastrameno,l

atualizagao cadastral ou a participaqao no procedimento licitat6rio;
0 recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatrrio, em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o i[strumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelaAdministraqao, exceto
quanto aos licitantes convocados na contrataFo deinstituigao brasilcira, que detenha inquestionAvel
reputagao 6tico-profissional e nao tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente
da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relagao entre o
objeto do contrato e a finalidade precipua da insutuiFq inadmitindo o trespasse da execugao do
objeto contratual a terceiros, que nao aceitarem a contratagao nas mesmas condigdes propostas pelo
primeiro adjudicatdrio, inclusive quanto ao prazo e prego;

g) cometer fraude 6scal.

11.3 - Constitui ilicito administrativo a pratica dos seguirtcs atos, pclo contratado:
a) admitir, possibilitar ou dar musa a qualquer modificagio ou vantagem, inclusive

promogareo contratual, dura[te a execuqao do contrato celebrado com o Poder Priblico, sem
autorizaqeo em lei, no ato convocat6rio da licitagao ou nos rcspectivos instrumentos contratuais;

b) haver concorrido, comprovadamente, pam a consumagao de ilegalidadg obtendo
vantagem indevida ou se benenciando, injustamente, das modificag6es ou prorrogagdes contratuais;

c) enseiar a sua conhataqeo pela Administragao, no prazo de vigancia da suspensao do direito
de licitar ou contratar com a Administraqao ou da declaraqao de inidoneidade;

d) incorrer em inexecugao de contrato;
e) fraudax, em preJufzo daAdminisbaqao, os contratos celebrados: elevando arbitrarlamente

os pregos; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; cntregando bem
diverso do contratado; alterando substanci4 qualldade ou quanddade da mercadoria forlecida,
tornando, inJustlficadamente, mais oneroso o contxato.

fl frustra4 injustificadamente, licitagao instaurada pela Administragao;
gl cometer fraude fiscal.

CERTIFICAQAO DIGITAL: OTQOQTGYNJGONZQ4QJIYND

Esta edigSo encontra-se no site oficial deste ente.
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11.4 - Ao licitante/contratantc que incidir nas hip6teses elencadas no item 11.2 e 11.3,
respecti mente, poderao ser aplicadas as seguintes pelalidades:

aJ Advertonciai
b) Multa de 10% (dcz por ccnto) em caso de recusa do adJudicat rio em lirmar o contrato;
cJ Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
d) Multa de 50% (cinquenta por cento] pelo descumprimerto do Contrato;
e) Suspensao temporAria de participar de licitageo e impedimento de coltratar com a

AdminisFaqao Municipal por prazo nao superior a dois anos;
fJ Declarageo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Ptblica

cnquanto perdurarem os motivos determtnantes dapunigeo ou at6 queseia promovida a reabilitagao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser6 concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragao pelos prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada
com base na alftrea anterior.

11.5 - Antes da aplicagdo de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada serd advertida,
devendo apresentar defesa no prazo de 05 [cinco] dias iteis.

11.6 " A advertorcia quando seguida de justificativa accita pcla Administrag6o nio dar6 ensejo i
aplicaqao de outra(sJ penalidade(s).

11.7 - A advertencia quando nao seguida de iustificativa ou seguida de iustificativa nao aceita pela

Administraqao, dar, ensejo d aplicaqio de uma ou mais das penalidades previstas da letla "b" a letra
"d" do item 11,4 inclusive, poder6 acarretar na rescisao unilateral do contrato.

11.8 - A multa prevista na letra "b" podera ser aplicada acumulada com uma das penalidades
previstas nas letras "c" e "d" todas do item 11.4.

11.9 - Para a aplicatao das penalidades prevlstas serao levadas em conta a natureza e a gravldade da

infratao, os preiuizos dela advindos para a Administraqao Ptblica e a reincidancia na prAtica do ato,
sem prejuizo de sang6es civis e criminais cablveis.

11.10 - A dosagem da pena e a dimenseo do dano serao identificadas pela Secretaria Municlpal de
Educacao.

11.11- As multas serdo calculadas pelo valor total do Termo de Compromisso.

11.12 - As multas nao tem car6ter compensat6rio e o seu pagamento nao eximir6 a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.

11.13 - A Administraqao Poblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido a

contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das

condigies pactuadas.

11.14 - Serao punidos com a pena de suspensao tempor6ria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Adminlstragao os que incorrerem oos lllcltos prevlstos nas alfneas "f e "8" do item
11.2 e nas allneas "a', "c", "e" e "f do item 11.3.

11.15 - Serao punidos com a pena de declarageo de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administraqao, enquanto perdurarem os motivos determlnantes da punigao ou at6 que seia

CERTIFICAQAO DIGITAL: OTQOQTGYNJGONZQ4QJIYND

Esta edigSo encontra-se no site oficial deste ente.
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promovida a reabilitagao perante a autoridade competente para aplicar a punigio, os que incorram
nos ilfcitos previstos nas alfneas "a' a "e" do item 11.2 e nas allneas "b", e "d" do item L1.3.

clAusura oicrua sEcuNDA - cANcEulrvrENTo

12.1 - o Registro de Pregos poder6 ser cancelado pela Pre,feitula_ldunieipakle&,mado quando:

a] o fornecedor descumprir as exigencias do edital que deu origem ao Registro de Pregosi

b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrcnte do Registro de Pregos ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificatiya aceita pela Administragio
Municipal;

c) em qualquer das hip6teses de incxecugao total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fbroecimelto fi rmado;

d) os pregos registrados apresentarem variagoes superiorcs aos praticados no mercado e o
fornecedor se recusar a adequ{-los na forma prevista na cl6usula 10 deste Termo;

e) houver razoes dc intercsse prlblicq devidamente iustificado.

12.2 - 0 Registro de Preqos poder6 ser cancelado por iniciativa do fornecedor, quando, mediante
solicitagao por escrito, comprowr cstar impossibilitado de cumprir as exigancias do Edital e seus
Anexos que deram origem ao Registro de Pregos.

12.2.1 - A solicitagao de que trata o item acima devere ser formulada com anteced8ncia mlnima de 30

[trtnta) dias, sendo assegurada defesa pr6via sem prejulzo de aplicag6es de sangdes previstas no
Edital e na legislagao vigentc.

cLAusuLA DECIMA TERCEIRA - Do FoRo - Fica eleito o Foro da comarca de Brumado-BA, Vara
dos Feitos da Fazenda Ptblica Municipal, como o competente para dirimir questdes decorrentes do
cumprimento destc Termo dc Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais prlvilcgiado que scja.

Brumado-BA, 17 de outubro de 2022,

SECRIiTARIO MUNICIPAL DE EDUCAEAO FORN ECEDOR/PROMITENTE

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA

cNPJn F N0 14105.70{r0001-3it
Pra9a Col. Zoca Lollo! no 415 - Cont o

CEP: 1161 00{00 - Brumado-BA

2.
CPF/MF
RG:

CERTIFICAQAO DIGITAL: OTQOQTGYNJGONZQ4QJIYND

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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ATA DE REGISTRO DE PRtrqOS N.17-2022
REFERENTEAO PREGAO ELETRONICO PARAREGISTRO DE PREqOS N9 69.2022.

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos dezessete dias do me" s de outubro de dois mil e vinte e dois, na sede da Prefeitura
Municipal de Brumado, situada a Praqa Cel. Zeca Leite, ns 415, Centro, o E:<rno. Secretario
Municipal de Educagao, o sr. loAo NoLAsco DA coslA, cadastrado no CPF/MF sob n"
158.673.905-00, portador Carteira de Identidade RG n" 1.910.04340/SSP-B4 residente e

domiciliado na Rua loao )O(ll, na 58, Bairro Novo Brumado, neste munici'pio de Brumado,
Estado da Bahia, nos termos do arL 15 da Lei Federal8.666, de 21 dejunho de 1993, com as

alteragoes posteriores, Lei na 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto ne L0.024/19, o

Decreto Municipalnp 4.281/2006,de 07 de fevereiro de 2006, Lei Complementar ne 123/06,
alterada pelas Leis Complementares ns 747 /74 ena 155/16, Decreto Federal na 7.892 de 23
de laneiro de 201.3, que regulamenta o sistema de Registro de Pregos previsto no arl 15 da
Lei 8666/93, Decreto Municipal nq 5.088, de 31 de outubro de 2018, que regulamenta as

contratagoes pelo Sistema de Registro de Pregos no munici'pio de Brumado/BA, e das

demais legislagoes pertinentes, em face da classificagao da proposta apresentada no Efcgao
Eletr6nico Para Registro de Pregos Ne 69-2022. por deliberagao da Pregoeira e Comissao

de Apoio, Ata de Julgamento de Pregos, e homologada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Eduardo
Lima Vasconcelos, RESOLVE Registrar Pregos para: Atender despesa com aquisigeo de
Biodigestores Anaer6bicos, bem como contratagao de empresa para prestaqao de
servigos de instalagio de Biodigestores Anaer6blcos, destinados is Escolas e Creches
Municipals, conforme especilicagoes e quantitativos constantes no Termo de
Referdncia em anexo, para futuras contratagoes, de acordo com a convenie^ ncia e

necessidade da administragao publica municipal, conforme especificagoes e condigoes

constantes do Edital e seus anexos, que passa a fazer parte desta, tendo sido classificada a

Proposta Apresentada pela Empresa BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI inscrita no
CNPI/MF sob ne 05.573.067/ 0001-6L, com sede na Rua Borges de Barros, Na 90, Bairro
Sumarezinho, Cidade de Sao Paulo, Estado SB CEP: 05441-050 representada neste ato pela

Sra. Sarita Toledano, RG: 467 62334 SSP/SP e CPF: 338233098-97, classificada conforme
planilhas de pregos abaixo, de acordo com o resultado obtido na Ata do Pregao Eletro^ ni@,

observadas as condigoes enunciadas nas Clausulas do Termo de Compromisso, anexo a

presente Ata.

LOTE 1 - BIODIGESTORES ANAXRdBICOS
ITEM DESCRIEAO UNID. QUANT MARCA V.UNIT V.TOTAL

01

BIODIGESTORT TIPO
ANAER6BICO, CONSTITUfDO
DE DUAS CAMARAS
INDEPENDItNTES; UM
ciMARA DIi DIGDSTAO COM
DIJPI-A. MAN'TA EXTRA SELADA
E PROTECAO UV
INDEPENDENTE PARA A
REALIZAEAO DO PROCESSO DE

BIODIGESTAO, ONDE SAO

DESCARTADOS OS RESfDUOS

ORGANICOS ALIMENTARES
E/OU I]STERCO ANIMAL E
AcuA, E oNDE ACoNTECE o
PROCESSO DA DIGESTAO
ANAERoBIA E UMA CAMARA
INDEPENDENTE
INTERLIGADA A PRIMEIRA,

QUE SERVE COMO

nesenvar6nto Do BtocAs
PRODUZIDO QUE SERA NELA

I'ND 34
HOMEBIOGA

s 2.0
R$8.900,00 R$302.600,00
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ARMAZENADO PARA
POSTERIOR USO PARA
coccAo, rNsrALADo AcrMA
DO SOLO SEM NECESSIDADE
DE QUALQUER TIPO DE OBRAS

CIVTS E SEM NECESSIDADE DE
ENERGIA ELtrTruCA E/OU
COMPLEMENTAR PARA SEU
PLENO FUNCIONAMENTO. DE
FACIL TRANSPoRTE,
ALIMENTAqAO E
MANUTENEAO. QUANDO
tNsTAr.ADo EM OPERITEAO,
FICA TOTALMENTE ACIMA DO

SOLO, EM TERRENO PI-ANO
PARA MINIMIZAR
CONTAMINAEAO DO PROPruO
s0Lo ri Do LENEoL FREiTTCO.
EQUIPAMENTO COM
MECANISMO ERGONOMICO DE
ENTRADA DOS RESIDUOS

ORGANTCOS E MECANISMO DE
PURIFICAEAO DO BIOGAS COM

CARVAO ATTVADO E VALWLA
AUTOMATICA DE SEGURANqA
PARA LIBERAEAO DE GAS

EXCEDENTE.CAPACIDADE
DIARIA DE ATE 4KGIDIA DE
RESIDUOS ORGANICOS

DOMICILIARES, SEM
NECESSIDADE DE TRITURA&
E/OU IBKG/DIA DE ESTERCO
ANIMAL DIMENSOES DO

SISTEMA MOMADO ENTRE
200 A 215CM DE
COMPRIMENTO X 1OO A 120CM
DE LARCUPA X 115 A 13OCM
DE ALTURA. VOLUME DO
TANQUE DE ALIMENTACAO DE
1.000 A 1300 LTTROS. VOLUME
DO TANQUE DE GAS DE 5OO A
BOO LITROS. PRESSAO
NOMINAL DO GAS NA SAIDA
DO SISTEMA DE 5 A IOMBAR"
PRESSAO MAXIMA Do cAs
SUPORTADA PELO SISTEMA DE
ALiVIO DE 10 A 1sMBAR.
CAPACIDADE DtAruA DE SAIDA
DE ENERGIA DE 4,4 KWH.
DISTANCIA RECOMENDADA
DO FOGAO DE 15 AT6 20
METROS. TEMPO DE COCEAO
ATE 3 HoRAs DIARIAS.
GERAEAO DIARIA DE ATf 4
LTTROS DE BIOFERTIUZANTE
LIQUIDo NATURAL.
ACOMPANHA FOGAREIRO DE
UMA BOCA; MANGUEIRA
ADAPTADA PARA FLUXO DE
GTs coM ATE 3 METRo'
REGISTRO DE SECURAN9A E

MANUAL DE INSTALA9AO, USO
E MANUTENqAO EM
PORTUGUiS. TERMO DE
ENTREGA COM CARANTIA:

a3



MINIMA DE 24
QUATRO] MESES.

(VINTE E

02

sERVlCo DE INSTALAEAO
COMPLETA DO SISTEMA DE
BIODICESTOR ANANRoBICO
coM T0D0s 0s cusTos E
ENCARGOS DEVIDOS.
GARANTIA: MTNIMA DE 90
(NOVENTAJ DIAS.

UND 34

Homebiogas
E/ ou

Parceiro
Hornologado

R$ 6.394,10 RS 277 .399,40

VAI,OR TOTAL DO LOTE 1 R$ 519.999,40
VALOR TOTAL DO LOTE P0R EXTENSO: Quinhentos e dezenove mil, novecentos e noventa e
nove reais e quarenta centavos.

Esse termo esta vinculado ao Edital do Pregao Eletro" nico para Registro de pregos No @
2022, aulorizado no Processo istrativo N.e 50/2022 (art.55, XD.

rq
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Brumado
Diirio Oficill rlo
iTUNICTPTO

Atas

ATA DE RECISTRO DE PREqOS N"17-2022
RETERENTE Ao pREGAo ELETRONtco PARA RxGIsrRo DE pREEos Ns 69-2022

VAUDADE: 12 (doze) MESES

Aos dezessete dias do m6s de outubro de dois mil e vintc e dois, na sede da Prefeitura
Mulicipal de Brumado, situada e Praga Cel. Zeca Leite, nq 415, Centro, o Exmo. Secretario
Municipal de Educa€o, o Sr. JOAO NOIJISCO IrA COSXA, cadastrado no CPF/MF sob n.
158.673.905-00, portador Cartcira de Identidade RG n'1.910.04340/SSP-BA, residerte e
domiciliado na Rua Joio )0(lll, ns 58, Bairro Novo Brumado, neste municlpio de Brumado,
Estado da Bahia, nos termos do art LS da Lei Federal8.666, de 21 de iunho de 1993, com as
alterag6es posteriores, Lei ne 10.520 de 17 de ]ulho de 2002, Decreto ne 70.024/79, o
Decreto Municipal ne 4,28U2006, de 07 de fevereiro de 2006, Lei Complementarns 123/06
alterada pelas Leis Complementares nq 147 /74 erP 755 /76, Decreto Federal np 7.892 de 23
de Janeiro de 2013, que regulamenta o slstema de Registro de Pregos previsto no arL 15 da
Lei 8666/93, Decreto Mudcipal ne 5.088, de 31 de outubro de 2018, que regulamenta as

contratatoes pelo Sistema de Registro de Pregos no municlpio de Brumado/BA, e das
demais legislag6es pertinentes, em face da classificafo daproposta apresentada no Ercgae
Eletr6nico Para Registro de Pregos Nc 69-2022. por deliberatao da Pregoeira e Comlssao
deApoio, Ata de lulgamento de Pregos, e homologada pelo Prefeito Municipal, o Sr, Eduardo
Lima Vasconcelos, RESoLVE Registrar Preqos para: Atender despesa com aqulslqio de
Biodigestores Anaer6bicos, bem como contratagao de empresa para prestaqao de
seMgos de lnstalagao de Blodlgestores Anaer6blcos, destluados as Escolas e Creches
Munlclpals, conforme especlflcag6es e quatrdtadvor coustartes no Termo de
Referencia em anexo, para futuras contratagdes, de acordo com a conyedelcia e

necessidade da administngao ptiblica municipal, conforme especificaq6es e condig6es
coNtantes do Edital e seus anexos, que passa a fazer parte desta, tendo sido classificada a
Proposta Apresentada pela Empresa BIOMOVEMENT AIUBIENTAI EIRELI inscrita no
CNPJ/MF sob n! 05.573.061/0001-61, com sede na Rua Borges de Barros, Ns 90, Bairro
Sumarezinho, Cidade de Sao Paulo, Bstado SB CEPI 05441-050 represeltada neste ato pela
Sra. sarita Toledano, RG; 46762334 SSP/SP e cPF: 338233098-97, classificada conforme
planilhas de pregos abaixo, de acordo com o resultado obtldo na Ata do Pregeo Eletrodco,
obser das as condig6es enunciadas nas Cldusulas do Termo de Compromisso, anexo a
presente Ata.

LorB 1 - BIoDIcEsroRf,s ANArR6BIcos
TTEM DEscRtcAo UNTD. OTIANT MARCA V UNIT V. MTAL

01

BIODICESTOfu TIPO
ANAERoBrco, coNsnrulDo
DE DUAS C.AMARAS

INDEPENDENTES; UMA
CAMARA DE DrcEsrAo coM
DUPLA MANTA EXTRA SELADA
E PRorESo w
INDEPENDENTE PARA A
REAL[AqA0 Do PRocEsso DE

BIODICESIAO, ONDE SAO

DESCARTADoS os REslDUos
oRc,4Nlcos ALIMENTARES
E/OU ESTERCO ANIMAL E

Acua, E oNDE AC0NTECE o
PRocEsso DA DIGESTA0
ANAER6Bm E UMA CAMARA
INDEPENDENTE
INTERIICADA A PRIMEIRA,

QUE SERVI C0M0
RESERVATORIo Do BIocAs
PRoDUzlDo ouE SERI NEL

UND 34
UOMEBIOCA

s 2.0
R$8.900,00 R$302.600,00

CERTIFTCAQAO DTGITAL: OTQoQTGYNJGONZQ4QJIYND

Esta ediqao encontra-se no site oficial deste ente.
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ARMAZENADO PANA
POSTERIOR USO PARA
cocqAo, rNsrALADo ACIMA
DO SOLO SEM NECESSIDADE
DE QUALQUER TIPO DE OBRAS
CIYIS E SEM NECESSIDADE DE
ENERGIA ELfullcA E/ou
COMPLEMENTAR PARA SEU
PLENO TUNCIONAMENTO. DE
FActL TRANSPoRTE,
dIMENTAcAo E

MANUTENEAo. QUANDO
INSTAIADO EM OPERAqiO,
FICA TOTAI,I{IiNTE ACIMA DO
SOLO, EM TERRENO PLANO
PARA MINIMIZAR
coNTAMINAEio Do PROPNo
solo E D0 LBNqoL FRrr(Tlco.
EQUIPAMENTO COM
MECANlsMo ERcoN0Mlco DE
ENTRADA Dos REslDUos
oRGANIcos E MEcANlsMo DE
PURIFTCACAo Do Brocis coM
cARvAo ATrvADo E vALvuLA
AUToMATICA DE SEGURANCA
PARA LTBERA9Ao DE cls
EXCEDENTE.CAPACIDADE
DdRlA DE ATE 4rc/DlA DE
REs[DUos oRcANrcos
DOMICILIAXX' SEM
NECESSIDADE DE TRITURAR,
E/ou 18KC/DI.A DE ESTERCo
ANTMAL DrMENsoEs Do
SISTEMA MONTADO ENTRE
200 A 215CM DE
COMPRIMENTOX lOOA 120CM
DE LARCURA X 115 A 13OCM
DE ALTURA. VOLUME DO

TANQUE DEALIMENTACAo DE
1.000 A 1.300 LrTRos. VoLUME
Do TANQUE DE oAs DE 5oo A
Boo urRos. PRnssAo
NoMTNAL Do cAs NA SAIDA
DO SISTEMA DE 5 A IOMBAN"
PREssAo MAXIMA Do cAs
SUPORTADA PELO SISI'EMA DE
a,lvlo DE 10 A 15MBAR"
CAPACIDADE D,AruA DD sAfDA
DE ENERGIA DE 4,4 KWII.
DFrANcn RECoMENDADA
Do FooAo DE 15 ATE 20
ME'rRos. TEMPo DE cocEAo
ATE 3 HoRAs DIARIAS.
cERAqAo DIARTA DE AT6 4
LITROS DE BIOTERTILIZANTE
LlquDo NATURAL
ACOMPANHA FOGAREIRO DE
U!,lA BOCA, MANGUEIRA
ADAPTADA PARA TLUXO DE
cAs coM ATE 3 ME-rRos,
REGISTRO DE SEGURANCA E

MANUAL DE IN'IALAEAO, uso
E MANUI.ENqAO EM
PoRTlcuts. TERMo DE
ENTREGA COM GARANTIA:

cERTtFtcAqAo DIGITAL: oTeoercyNJcoNzo4oJtyND
Esta edigeo encontra-se no site oficial deste ente.

u3



Seha'-feira
21 de Outubto do2022
4 -Ano X - No 7241 Brumado

Diririo OI'icial rlo
iruillclPto

MINIMA DE 24 (!'lNTE E

QUATRO] MESES.

02

sERvrCo DE rNsTAr,ACAo
COMPLTTA DO SISTEMA DE
BloDlcEsroR ANAEROBICo
coM ToDos 0s cusTos E

ENCARCOS DEVIDOS.
GAXANTTAI MINIMA DE 90
INOVENTA') D]AS.

UND 34

Homebiogas
E/ ou

Parceiro
Homologado

R$ 6.394,10 R$ 217.399,40

VALOR TOTAL DO LOTE 1 R$ 519.999,40
VALOR TOTAL DO LOTE PoR EXTENSO: Quinhentoi e dezenove mil, novecentos e noventa e
Ilove reais e quarenta ccntavos.

Esse termo estl vinculado ao Edital do Pregeo Eletrdnico Para Registro de Pregos Na 69-
2022, autorizado no Processo Admlnistrativo N.c 50/2022 [arL 55, XD.

loAo NoLAsco DA cosrA
SEcRETARJo MUNIcIPAL DE EDUCAEAo

Empresa

cERTtFtCAQAO DIG|TAL: OTQoQTGYNJGONZQ4QJTYND

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


