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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo Administrativo Nº 110/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 06/07/2022 a 06/07/2023

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS, INDUSTRIAIS, INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS) PARA
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80,
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa RODRIGUES COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ nº 30.202.533/0001-17, com sede a Rua Dois de
Julho, nº 351, Fazenda Sitio Cachoerinha, CEP 46.100-000, na cidade de
Brumado, Estado da Bahia, representada pelo SR. LENADRO ARAUJO
PEREIRA, brasileiro, maior, capaz, empresário, Documento de Identificação nº
1470444488 SSP/BA e CPF nº 053.112.305-76, encontradiço a Rua Geni Amorim,
nº 352, Bairro Das Flores, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, nos termos da
Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº
8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, Decreto Federal
nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e das demais
normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem efetuar o registro
de preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO,
ambas do Processo Administrativo nº 110/2022, referente ao Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 017/2022. Os preços registrados constam da planilha
de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto
aquisição, as seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO:

1
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1.1.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
(móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal,
na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte
integrante deste instrumento de compromisso, negociação por lote e
adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, conforme
condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres,
nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação
subsidiária.

2.
2.1.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:
A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, sob anuência da Prefeitura Municipal de
Condeúba/BA.

2.2.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas
as Secretarias.

3.
3.1.

DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
Da Requisição:

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e,
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois
de consulta ao órgão gerenciador.
3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.
3.2.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.
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3.3.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência a administração.

4.
4.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 014, de 2017.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
4.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já
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destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

5.
5.1.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as
exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência,
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de
Preços.

5.2.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ nº 30.202.533/0001-17, Insc. Estadual nº 148.121.580, com sede
a Fazenda Sítio Cachoeirinha, nº 285, Bairro Zona Rural, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail:
licitacaobrumado@gmail.com, Representante Legal: LEANDRO ARAUJO PEREIRA
LOTE 02 (MÓVEIS)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

TOTAL

4
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1

2

2

6

JOGO DE SOFÁ 02 e 3 lugares, espessura do
braço: 12cm. Suporte: Até 120kg por
assento, assento: Espuma D-20 Braços:
Espuma D-20 Tecido: Suede. 2 LUGARES
UNID.
Comprimento: 1,14 m, Altura: 0,78 m,
Profundidade: 0,72 m. 3 LUGARES
Comprimento: 1,60 m, Altura: 0,78 m,
Profundidade: 0,72 m
ARMÁRIO de cozinha 05 portas e 01 gaveta
em MDF, puxadores cromados, dimensões
UNID.
aproximadamente: Altura: 2,00m,
largura:1,10m, profundidade:0,45m.

Next Sofás

Destaque

R$
2.373,00

R$
4.746,00

MARCA
PROPRIA

ARMC05

R$
1.406,00

R$
8.436,00
R$
13.182,00

VALOR TOTAL DO LOTE 2

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ nº 30.202.533/0001-17, Insc. Estadual nº 148.121.580, com sede
a Fazenda Sítio Cachoeirinha, nº 285, Bairro Zona Rural, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail:
licitacaobrumado@gmail.com, Representante Legal: LEANDRO ARAUJO PEREIRA
LOTE 07 (ELETRODOMÉSTICOS)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

10

UNID.

2

8

UNID.

3

3

UNID.

4

2

UNID.

5

1

UNID.

APARELHO de microondas; capacidade 30
litros, Potência 800 W, Alimentação 220
volts, Prato giratório, Relógio, Trava de
segurança. Garantia mínima de 12 meses.
LIQUIDIFICADOR, capacidade 2 litros,
voltagem 220V, material plástico, uso
doméstico, com no mínimo 5 velocidades e
900w de potência, com função pulsar e
copo transparente. Garantia mínima de 12
meses.
LIQUIDIFICADOR, capacidade 1,75 litros,
voltagem 220 v, material plástico, uso
doméstico, 6 lâminas de aço, com no
mínimo 15 velocidades e 1000w de
potência, com função pulsar e copo
transparente. Garantia mínima de 12
meses.
EXAUSTOR PARA COZINHA: Potência 1/3 HP
170W, Rotação 1690 rpm, vazão 6000
m3/h, tubo 23 cm, hélice 5 pás chapa,
seletor de ventilação/exaustão, velocidade
máxima, 220V.Dimensões: 50 x 50 x 23.5
cm; 7.44 g
COIFA PARA COZINHA com funções de
depurador e exaustor, com três
velocidades, com filtro de carvão ativado e
filtro de alumínio, duto de exaustão flexível
de plástico / duto com diâmetro de 150mm.
Chaminé composta por duas peças em
Inox/Ideal para fogões até 6 queimadores.
Altura: 20,00cm /Largura:
60,00cm/Profundidade: 43,30cm/Peso:

TOTAL

MIDEA

30L LIVA

R$
929,50

R$
9.295,00

MONDIAL

EASY 2L

R$
226,00

R$
1.808,00

MONDIAL

Power

R$
338,00

R$
1.014,00

TRON

Axial

R$
449,00

R$
898,00

SUGGAR

Slim
60CM

R$
1.356,00

R$
1.356,00

5
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4,30Kg

6

12

UNID.

7

1

UNID.

8

7

UNID.

9

3

UNID.

10

1

UNID.

11

1

UNID.

12

6

UNID.

13

10

UNID.

14

8

UNID.

REFRIGERADOR consumo classe A, 334
litros, 2 portas, capacidade do freezer de
334
76l, 220V, Dimensões: Altura: 166 cm,
Consul
Litros,
Largura: 60,3 cm, Profundidade: 63,4 cm e
CRD37
Peso: 58 kg
FREEZER VERTICAL, consumo classe A,
142
capacidade de 142l, 1 porta, degelo manual,
Consul
Litros
220V, Dimensões: Altura 152 cm, Largura
CVU20GB
52 cm, Profundidade 63.50 cm, Peso: 45 kg.
BEBEDOURO refrigerado para garrafão de
20L, 2 torneiras, bivolt, Dimensões
Aproximadas (AxLxP):1005 x 315 x 330 mm
Karina
K30
Peso Líquido Aproximado: 14 Kg, Peso
Bruto: 16,13 Kg
PURIFICADOR DE ÁGUA refrigerado, RFEIL
CONSUL
CPB34AS
C+3, capacidade de 2,3L, 2 torneiras, 220V,
FORNO ELÉTRICO 50L, potência de 1800W,
Forno
com timer, 220V
BLACK+DECKER Elétrico
FT50
Forno de Micro-ondas com Função Eco 20L
MIDEA
MRAB21
– Branco - 220 V
LAVADORA DE ROUPAS, capacidade 10KG,
dimensões aproximadamente: Altura:
ELECTROLUX
LAC11
96,00cm, largura:48,50cm,
profundidade:55,50cm, 220V.
FERRO de passar a vapor, potência 1200W,
Mallory
Jupiter
220V.
FOGÃO 04 bocas, acendimento automático,
bivolt, produzido em aço carbono especial,
grelhas e queimadores com ferro fundido,
Mônaco
Plus
pés revestidos com sapatas em PVC rígido,
tubo coletor de gás cromado

R$
3.399,00

R$
40.788,00

R$
3.590,00

R$
3.590,00

R$
1.073,00

R$
7.511,00

R$
1.300,00

R$
3.900,00

R$
840,00

R$
840,00

R$
900,00

R$
900,00

R$
730,00

R$
4.380,00

R$
200,00

R$
2.000,00

R$
840,00

R$
6.720,00

VALOR TOTAL DO LOTE 7

R$
85.000,00

VALOR TOTAL

R$
98.182,00

5.3.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

6.
6.1.

DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s)
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de

6
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assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no
DOM.
6.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.

6.4.

A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

6.5.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6.

A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
1.993.

6.7.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.

6.8.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9.

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.

FORMA DE FORNECIMENTO:

7
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7.1.

O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da
Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho,
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a
legislação vigente.

8.
8.1.

DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
8.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências neste Edital.
8.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
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dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.
8.8.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.

8.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
8.11.1.
Será rescindido
inadimplente no Sistema
segurança nacional ou
devidamente justificado,
contratante.

o contrato em execução com a contratada
de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
outro de interesse público de alta relevância,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
8.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
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vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
9.
9.1.

DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:
Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão
gerenciador depois de consultado o respectivo registro.

9.2.

Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.

9.3.

O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio,
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4.

O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;

9.5.

Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados,
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10.
DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
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10.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20.
10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.
10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum
acordo com os detentores de preços registrados.
11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra
vinculado.
11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere,
o Contratante poderá:
11.4.1.

Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1.
Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
11.4.2.
Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para
a Administração.
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11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal.
11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 15 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.10. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar
livres de imperfeições e de danos.
11.11. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
11.12. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.13. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.14. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
14 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

11.14.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
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13.
RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses
adiante descritas:
13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa.
13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
do Registro de Preços;
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
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13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o
recebimento
de
correspondência
e
outros
documentos,
não
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas.
13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços,
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços
contratados sejam compatíveis com os de mercado.
13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
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indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do
objeto licitado.
15.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
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15.1 São obrigações da Contratante:
15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
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16. FONTE DE RECURSO
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício
financeiro em curso.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante
recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de
Preços.
17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA,
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou
qualquer indenização por parte da Prefeitura.
17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93,
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá
haver comprovação formal no processo.
17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência
da Ata Geral de Registro de Preços.
17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.
17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro,
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR,
independente da alegação do não recebimento.
17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e
parágrafos do mesmo Diploma Legal.
17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
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registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do
Consumidor.
17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo
de Cooperação Técnica Específico para adesões.
17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob
forma de extrato na imprensa oficial.
17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das
partes.
17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.
17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.
17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a
legislação vigente.
17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
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17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e
demais legislação aplicável.
Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
CNPJ nº 30.202.533/0001-17
Representante Legal: Leandro Araújo Pereira
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS:
___________________________
RG:

__________________________
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo Administrativo Nº 110/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 06/07/2022 a 06/07/2023

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS, INDUSTRIAIS, INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS) PARA
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80,
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa LOJA DA FABRICA COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521,
Bairro Nova Itabuna, CEP 45.611-110, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia,
representada pelo SR. IVO MONTARGIL FONSECA FILHO, brasileiro, maior,
capaz, empresário, Documento de Identificação nº 0369797365 e CPF nº
559.016.385-65, encontradiço a Rua Felipe Argolo, nº 679, CEP 45.603-206,
Bairro Castalia, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, nos termos da Lei federal
nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº.
7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e das demais normas
aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem efetuar o registro de
preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO,
ambas do Processo Administrativo nº 110/2022, referente ao Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 017/2022. Os preços registrados constam da planilha
de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto
aquisição, as seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO:

1
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1.1.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
(móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal,
na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte
integrante deste instrumento de compromisso, negociação por lote e
adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, conforme
condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres,
nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação
subsidiária.

2.
2.1.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:
A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, sob anuência da Prefeitura Municipal de
Condeúba/BA.

2.2.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas
as Secretarias.

3.
3.1.

DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
Da Requisição:

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e,
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois
de consulta ao órgão gerenciador.
3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.
3.2.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.
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3.3.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência a administração.

4.
4.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 014, de 2017.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
4.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já

3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
25 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

5.
5.1.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as
exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência,
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de
Preços.

5.2.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521, Térreo,
Bairro Nova Itabuna, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, E-mail: lojadafabricam@gmail.com, Representante Legal:
IVO MONTARGIL FONSECA FILHO
LOTE 01 (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA MODELO
UNITARIO

TOTAL

4
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1

50

2

30

CADEIRA estofada giratória Com braços reguláveis,
estrutura metálica de seção tubular, sendo
assento e encosto em espuma injetada, contém
encosto com regulagem horizontal e vertical e
UNID. assento com regulagem de altura, revestido em
PÉROLA
tecido J serrano. Modelo: MI.229
Medidas: Largura 0,60 x Altura 0,93 x
Profundidade 0,58 Peso Suportado: 120 kg
Medidas encosto: Largura 0,44cm X Altura 0,36cm
MESA PARA ESCRITÓRIO Borda Flexível com 2
Gavetas 120 x 58 cm. Material: Estrutura em aço
UNID. carbono e tampo em MDF. Altura: 76 cm. Largura: PÉROLA
120 cm. Profundidade: 58 cm.
MESA refeitório tubo 30 x 50 x 1,06 mm com 10
bancos escamoteáveis, tampo de 2740 x 800 x
30mm revestido em formica branca tx. somente
pintada. Medida da mesa aberta largura total
1480mm.
CADEIRA LONGARINA ISO de 3 lugares, acento e
encosto injetado em polipropileno (pp) de alta
resistência, estrutura em aço, com pintura epóxi
eletrostática, capacidade:120kg por lugar, cor
preta.
MESA DELTA L estação trabalho escritório
120x240 c/ 02 gavetas com chave, material MDP,
pés em aço, poneriras nivaladoras para pisos
irregulares, cor branco ou cinza
MESA PARA COMPUTADOR office/estudos com
gavetas, rodas, corrediça/bandeja móvel para
teclado, espaço para CPU
MESA DE REUNIÃO 200cmx100cm, material MDP,
pés em aço, poneriras nivaladoras para pisos
irregulares, cor branco ou cinza
CADEIRA fixa acolchoada; modelo secretária,
material: nylon e ferro, tamanho (AxLxP):
85cmx43cmx40cm, tipo do encosto: interlocutor,
pés fixos, peso suportado: 120 kg, revestimento:
tecido, cor azul. Garantia mínima de 12 meses.
Cadeira Secretária Giratória Ultra com Braço
Digitador, Comprimento .19 Altura .54 Largura .54

3

2

UNID.

4

38

UNID.

5

5

UNID.

6

15

UNID.

7

2

UNID.

8

20

UNID.

9

6

UNID.

10

3

UNID.

11

2

Mesa para escritório em L com 3 ou mais gavetas,
UNID. mdp e ferro, dimensões: 75 x 150 x 170 cm (altura
x largura x comprimento)

Arquivo de aço ultra em chapa 26 com 4 gavetas

REF.291

R$
450,00

R$
22.500,00

REF.390

R$
310,00

R$
9.300,00

PÉROLA

REF.424

R$
2.100,00

R$
4.200,00

PÉROLA

REF.051

R$
360,00

R$
13.680,00

PÉROLA

REF.435

R$
700,00

R$
3.500,00

PÉROLA

REF.422

R$
500,00

R$
7.500,00

PÉROLA

REF.466

R$
840,00

R$
1.680,00

PÉROLA

REF.260

R$
170,00

R$
3.400,00

PÉROLA

REF.230

PÉROLA

REF.607

R$
410,00
R$
1.100,00

R$
2.460,00
R$
3.300,00

PÉROLA

REF.436

R$
740,00

R$
1.480,00
R$
73.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1

LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521, Térreo,
Bairro Nova Itabuna, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, E-mail: lojadafabricam@gmail.com, Representante Legal:
IVO MONTARGIL FONSECA FILHO
LOTE 13 (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO)
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA MODELO

VALOR

5
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UNITARIO

1

5

UNID.

2

5

UNID.

3

20

UNID.

4

5

UNID.

5

25

UNID.

6

10

UNID.

7

3

UNID.

Armário baixo confeccionado em madeira (mdp)
com 2 portas e 3 prateleiras internas. Fechadura
cilíndrica tipo Yale com sistema articulado.
Puxadores em polietileno. Pés que permitem
regulagem quando há desnível do piso.
Dimensões: 68,5 cm de altura x 89 cm de largura x
38 cm de profundidade.
Armário baixo com 2 portas de correr
movimentadas por roldanas de nylon.
Confeccionado em madeira (mdp). 2 prateleiras
internas. Puxador embutido. Fechadura articulável
centralizada para fechamento simultâneo das
portas. Dimensões: 70 cm de altura x 120 cm de
largura x 52 cm de profundidade.
Cadeira fixa iso empilhável com estrutura
confeccionada em tubo de aço de formato
oblongo, seção 16x30 mm. Assento e encosto em
polipropileno cor Preto. Com design anatômico.
Pintura epóxi eletrostática na cor preta.
Cadeira Secretária Pé Palito. Revestimento do
assento e encosto em tecido polipropileno.
Assento e encosto de madeira compensada.
Assento e encosto em espuma injetada com
densidade média de 55kg/m3. Confeccionado em
tubo de aço de 1'. Encosto em 02 tubos de aço
paralelos. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm
profundidade x 50 cm espessura. Medidas
Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 45
espessura. Altura total até o chão: 83 cm.
Dimensões aproximadas do produto montado: 42
cm largura x 56 cm profundidade x 83 cm altura.
Cor Preto.
Cadeira Modelo executiva. Revestida em tecido de
alta qualidade. Confeccionada em espuma
laminada de alta densidade. Pistão a gás, que
possibilita regulagem de altura do assento, altura
e inclinação do encosto. Braço digitador com
regulagem de altura. Encosto com corte
ergonômico cervical. Assento anatômico. Assento:
475mm (Largura) X 445mm (Profundidade) X
50mm (Espessura). Encosto: 400mm (Largura) X
340mm (Profundidade) X 50mm (Espessura).
Medidas: A - 0,93 Cm / L - 0,55 Cm / P - 0,55 Cm.
Cor preto.
Cadeira longarina de 3 lugares com estrutura
confeccionada em aço. Assentos e encostos em
polipropileno cor Preto. Com design anatômico.
Pintura epóxi eletrostática na cor preta.
Mesa de escritório em "L", com 02 gavetas, com
chave, com tampo e retaguarda lisos produzido
em MDP com 15 mm e acabamento em fita de
1mm, pés duplos abertos produzido em aço e
sapata niveladoras de altura, com suporte retrátil
para teclado de computador. Medidas: 1,20m X

TOTAL

PÉROLA

REF.628

R$
430,00

R$
2.150,00

PÉROLA

REF.625

R$
430,00

R$
2.150,00

PÉROLA

REF.255

R$
130,00

R$
2.600,00

PÉROLA

REF.199

R$
140,00

R$
700,00

PÉROLA

REF.266

R$
480,00

R$
12.000,00

PÉROLA

REF.051

R$
400,00

R$
4.000,00

PÉROLA

REF.478

R$
800,00

R$
2.400,00

6
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1,60m X 0,74m, cor branco.

8

20

Mesa Secretária com 03 gavetas, com chaves e
UNID. pés eletro calhas. Medidas: 1,20m X 0,60m X
0,74m, cor Argila.

PÉROLA

REF.427

R$
450,00

R$
9.000,00
R$
35.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 13

LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521, Térreo,
Bairro Nova Itabuna, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, E-mail: lojadafabricam@gmail.com, Representante Legal:
IVO MONTARGIL FONSECA FILHO
LOTE 14 (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA MODELO
UNITARIO

1

35

UNID.

2

20

UNID.

3

25

UNID.

4

5

UNID.

5

15

UNID.

ARMÁRIO confeccionado em chapa de aço
carbono de espessura 0,45 mm (chapa 26), com 2
portas e 3 prateleiras fixas. Dimensões do armário:
1870 mm altura x 900 mm largura x 400 mm
profundidade. Pintura eletrostática apos
tratamento antiferruginoso na cor cinza.
Capacidade de carga de 40 kg por prateleira. Porta
com fechadura tipo tambor e pés com ponteiras
de borracha.
ARQUIVO DE AÇO, 04 gavetas, chapa 26
(0,40mm), cor: cinza texturizado, fechamento por
chave, medidas: Comprimento x Largura x
Profundidade: 133.5 cm x 46 cm x 46 cm
ESTANTE DE AÇO 30cm com 5 prateleiras
reguláveis, suporta até 25 kg distribuídos por
prateleira e 120 kg no total, espessura: prateleira
de chapa 28 e coluna de chapa 20, medidas: altura
1830mm x largura 920mm x profundidade
300mm, prateleiras com 3 dobras nas laterais e
reforço central, pintura eletrostática a pó
automatizada com fosfatização, cor cinza.
ARMÁRIO de aço; 2 portas, cor cinza texturizado,
fechamento por chave, portas com reforço
interno, medidas aproximadas: altura 173cm x
largura 90cm x profundidade 35cm, com 3,
prateleiras regulaveis . Garantia minima de 12
meses.
Armário de Aço 2 Portas, 3 Prateleiras. Chapa das
prateleiras: 26 (0,45mm). Chapa das travas: 20
(0,90mm). Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32.
Pintura: Eletrostática / Epóxi. Peso suportado:
30Kg por prateleira.

TOTAL

PEROLA

REF.850

R$
1.000,00

R$
35.000,00

PEROLA

REF.607

R$
950,00

R$
19.000,00

PEROLA

REF.180

R$
280,00

R$
7.000,00

PEROLA

REF.866

R$
920,00

R$
4.600,00

PEROLA

REF.780

R$
800,00

R$
12.000,00

7
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6

40

Arquivo de Aço 4 Gavetas. Confeccionado em
chapa de aço 26, destinado a utilização de
armazenamento de documentos por meio de
pastas suspensas. Sistema de fechadura de miolo.
Gavetas em sistema de deslizamento por patins de
UNID.
PEROLA
nylon com capacidade de carga de 10kg por
gaveta uniformemente distribuído. Pintura
eletrostática, em linha automatizada e contínua,
com tinta a pó. Dimensões: Altura: 1,33m,
Largura: 0,46m, Profundidade: 0,49m.

REF.607

R$
860,00

R$
34.400,00

VALOR TOTAL DO LOTE 14

R$
112.000,00

VALOR TOTAL

R$
220.000,00

5.3.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

6.
6.1.

DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s)
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no
DOM.

6.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.

6.4.

A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

8
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6.5.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6.

A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
1.993.

6.7.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.

6.8.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9.

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.
7.1.

FORMA DE FORNECIMENTO:
O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da
Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho,
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a
legislação vigente.

8.
8.1.

DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
8.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos

9
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sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.
8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências neste Edital.
8.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

8.8.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.

8.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10
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8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
8.11.1.
Será rescindido
inadimplente no Sistema
segurança nacional ou
devidamente justificado,
contratante.

o contrato em execução com a contratada
de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
outro de interesse público de alta relevância,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
8.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
9.
9.1.

9.2.

DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:
Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão
gerenciador depois de consultado o respectivo registro.
Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições

11
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fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.
9.3.

O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio,
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4.

O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;

9.5.

Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados,
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10.
DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
10.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20.
10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.
10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum
acordo com os detentores de preços registrados.

12
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11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra
vinculado.
11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere,
o Contratante poderá:
11.4.1.

Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1.
Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
11.4.2.
Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para
a Administração.
11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal.
11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 15 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.10. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
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Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar
livres de imperfeições e de danos.
11.11. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
11.12. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.13. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.14. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
11.14.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
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para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.
RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses
adiante descritas:
13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa.
13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
do Registro de Preços;
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
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13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o
recebimento
de
correspondência
e
outros
documentos,
não
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas.
13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
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13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços,
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços
contratados sejam compatíveis com os de mercado.
13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
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14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do
objeto licitado.
15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1 São obrigações da Contratante:
15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
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15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
16. FONTE DE RECURSO
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício
financeiro em curso.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante
recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de
Preços.
17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA,
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou
qualquer indenização por parte da Prefeitura.
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17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93,
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá
haver comprovação formal no processo.
17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência
da Ata Geral de Registro de Preços.
17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.
17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro,
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR,
independente da alegação do não recebimento.
17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e
parágrafos do mesmo Diploma Legal.
17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do
Consumidor.
17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo
de Cooperação Técnica Específico para adesões.
17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob
forma de extrato na imprensa oficial.
17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a
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limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das
partes.
17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.
17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.
17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a
legislação vigente.
17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e
demais legislação aplicável.
Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME
CNPJ nº 35.807.941/0001-16
Representante Legal: Ivo Montargil Fonseca
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS:
___________________________
RG:

__________________________
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo Administrativo Nº 110/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 06/07/2022 a 06/07/2023

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS, INDUSTRIAIS, INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS) PARA
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80,
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa CS REI DO PLASTICO LTDA - EPP,
CNPJ nº 30.060.599/0001-10, com sede a Rua Madagascar, nº 101, Bairro Jardim
Paraiso, CEP 12.235-450, na cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo, representada pelo SR. SAMIR MALKARIOS, brasileiro, maior, capaz,
empresário, Documento de Identificação nº 12183968 SESP/SP e CPF nº
192.821.179-87, encontradiço a Avenida Benedito Bento, nº 509, Bairro Morumbi,
na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, nos termos da Lei
federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94,
Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº.
7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e das demais normas
aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem efetuar o registro de
preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO,
ambas do Processo Administrativo nº 110/2022, referente ao Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 017/2022. Os preços registrados constam da planilha
de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto
aquisição, as seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO:

1
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1.1.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
(móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal,
na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte
integrante deste instrumento de compromisso, negociação por lote e
adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, conforme
condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres,
nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação
subsidiária.

2.
2.1.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:
A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, sob anuência da Prefeitura Municipal de
Condeúba/BA.

2.2.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas
as Secretarias.

3.
3.1.

DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
Da Requisição:

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e,
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois
de consulta ao órgão gerenciador.
3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.
3.2.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.

2
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3.3.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência a administração.

4.
4.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 014, de 2017.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
4.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já

3
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destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

5.
5.1.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as
exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência,
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de
Preços.

5.2.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

CS REI DO PLASTICO LTDA - EPP, CNPJ nº 30.060.599/0001-10, Insc. Estadual n º 645.904.864.119, com sede a Rua
Madagascar, nº 101, Bairro Jardim Paraíso, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, E-mail:
licitacao@reidoplasticosjc.com, Representante Legal: Samir Makarios
LOTE 03 (MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO

Prestmix

Cadeira
Bistrô
Amanda

UNITARIO
1

50

CADEIRA de plástico, material polipropileno,
UNID. capacidade de 154KG, cor branca, dimensões:
altura 89cm x largura 44cm x profundidade 52

R$
56,92

TOTAL
R$
2.846,00

4
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cm

2

40

3

10

4

10

CADEIRA plástica; cor branca, em
polipropileno + aditivos, certificada pelo
Inmetro, empilhável, suporta ate 140 kg,
UNID.
altíssimo padrão de resistência e durabilidade,
medidasa: Comprimento: 53cm, Largura:
55cm, Altura: 80cm.
MESA e CADEIRA plástica; cor branca, em
polipropileno + aditivos, conjunto com 1 mesa
e 4 cadeiras, certificadas pelo Inmetro,
empilháveis, suporta ate 140 kg, altíssimo
UNID. padrão de resistência e durabilidade, medidas
da mesa: Comprimento: 70cm Largura: 70cm
Altura: 75cm, medidas da cadeira:
Comprimento: 53cm Largura: 55cm Altura:
80cm.
Mesa plástica em propileno+aditivos,
certificadas pelo Inmetro, resistente. Medidas
UNID.
mesa: Comprimento: 70cm Largura: 70cm
Altura: 75cm

Prestmix

Cadeira
Bistrô
Amanda

R$
56,92

R$
2.276,80

Prestmix

Conjunto
Mesa
Monobloco
Stella e
Cadeira
Bistrô
Amanda

R$
347,68

R$
3.476,80

Prestmix

Mesa
Monobloco
Stella

R$
115,04

R$
1.150,40

VALOR TOTAL DO LOTE 3

R$
9.750,00

VALOR TOTAL

R$
9.750,00

5.3.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

6.
6.1.

DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s)
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no
DOM.

6.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada

5
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força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.
6.4.

A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

6.5.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6.

A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
1.993.

6.7.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.

6.8.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9.

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.
7.1.

FORMA DE FORNECIMENTO:
O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da
Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho,
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a
legislação vigente.

8.
8.1.

DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser

6
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efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
8.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências neste Edital.
8.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

8.8.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.

8.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam

7
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acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.
8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
8.11.1.
Será rescindido
inadimplente no Sistema
segurança nacional ou
devidamente justificado,
contratante.

o contrato em execução com a contratada
de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
outro de interesse público de alta relevância,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
8.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
9.

DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:

DO

CONTRATO

OU
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9.1.

Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão
gerenciador depois de consultado o respectivo registro.

9.2.

Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.

9.3.

O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio,
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4.

O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;

9.5.

Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados,
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10.
DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
10.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20.
10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.
10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
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11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum
acordo com os detentores de preços registrados.
11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra
vinculado.
11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere,
o Contratante poderá:
11.4.1.

Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1.
Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
11.4.2.
Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para
a Administração.
11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal.
11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 15 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
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11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.10. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar
livres de imperfeições e de danos.
11.11. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
11.12. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.13. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.14. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
11.14.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
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12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.
RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses
adiante descritas:
13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa.
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13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
do Registro de Preços;
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o
recebimento
de
correspondência
e
outros
documentos,
não
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas.
13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
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Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços,
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços
contratados sejam compatíveis com os de mercado.
13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do
objeto licitado.
15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1 São obrigações da Contratante:
15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
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15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
16. FONTE DE RECURSO
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício
financeiro em curso.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante
recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de
Preços.
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17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA,
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou
qualquer indenização por parte da Prefeitura.
17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93,
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá
haver comprovação formal no processo.
17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência
da Ata Geral de Registro de Preços.
17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.
17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro,
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR,
independente da alegação do não recebimento.
17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e
parágrafos do mesmo Diploma Legal.
17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do
Consumidor.
17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo
de Cooperação Técnica Específico para adesões.
17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem
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melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob
forma de extrato na imprensa oficial.
17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das
partes.
17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.
17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.
17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a
legislação vigente.
17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e
demais legislação aplicável.
Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente
Detentora da Ata Geral - Contratante:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CS REI DO PLASTICO LTDA - EPP
CNPJ nº 30.060.599/0001-10
Representante Legal: Samir Makarios
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS:
___________________________
RG:

__________________________
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo Administrativo Nº 110/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 06/07/2022 a 06/07/2023

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS, INDUSTRIAIS, INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS) PARA
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80,
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP, CNPJ nº 07.628.070/0001-38, com sede
na Avenida Bias Fortes, nº 405, Bairro Vila de Lourdes, na cidade de Curvelo,
Estado de Minas Gerais, representada pelo SR. ANDERSON CARLOS DINIZ
SILVA, brasileiro, maior, capaz, empresário, Documento de Identificação nº
14854629 e CPF nº 083.721.346-00, encontradiço a Rua Deusdedite Cardozo
Mendes, nº 357, Bairro Jardim Paraiso, na cidade de Curvelo, Estado de Minas
Gerais, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017,
Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e
das demais normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem
efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e
HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo Administrativo nº 110/2022, referente ao
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 017/2022. Os preços registrados
constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se
observar quanto aquisição, as seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO:

1
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1.1.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
(móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal,
na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte
integrante deste instrumento de compromisso, negociação por lote e
adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, conforme
condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres,
nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação
subsidiária.

2.
2.1.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:
A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, sob anuência da Prefeitura Municipal de
Condeúba/BA.

2.2.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas
as Secretarias.

3.
3.1.

DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
Da Requisição:

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e,
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois
de consulta ao órgão gerenciador.
3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.
3.2.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.
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3.3.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência a administração.

4.
4.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 014, de 2017.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
4.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já
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destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

5.
5.1.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as
exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência,
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de
Preços.

5.2.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP, CNPJ nº 07.628.070/0001-38, Insc. Estadual nº
209.420.113.0023, com sede a Avenida Bias Fortes, nº 405, Bairro Vila de Lourdes, na cidade de Curvelo, no Estado
de Minas Gerais, E-mail: orthovidacvo@gmail.com, Representante Legal: Anderson Carlos Diniz Silva
LOTE 04 (COLCHÕES)
ITEM QTDE. UNID.

1

8

DESCRIÇÃO

COLCHÃO solteiro, tecido poliéster,
UNID. densidade: D33, capacidade até 90KG,
dimensões e peso: altura: 0,14 cm,

MARCA

MODELO

ORTHOVIDA

AMONITA
PREMIUM

VALOR
UNITARIO

TOTAL

R$
412,32

R$
3.298,56

4
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profundidade: 188 cm, largura: 88 cm,
peso: 3,90 kg
VALOR TOTAL DO LOTE 4

R$
3.298,56

VALOR TOTAL

R$
3.298,56

5.3.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

6.
6.1.

DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s)
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no
DOM.

6.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.

6.4.

A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

6.5.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6.

A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
1.993.

5
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6.7.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.

6.8.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9.

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.
7.1.

FORMA DE FORNECIMENTO:
O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da
Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho,
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a
legislação vigente.

8.
8.1.

DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
8.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências neste Edital.
8.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação

6
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da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
8.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

8.8.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.

8.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
8.11.1.
Será rescindido
inadimplente no Sistema
segurança nacional ou
devidamente justificado,
contratante.

o contrato em execução com a contratada
de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
outro de interesse público de alta relevância,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da
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8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
8.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
9.
9.1.

DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:
Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão
gerenciador depois de consultado o respectivo registro.

9.2.

Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.

9.3.

O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio,
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4.

O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;
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9.5.

Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados,
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10.
DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
10.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20.
10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.
10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum
acordo com os detentores de preços registrados.
11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra
vinculado.
11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere,
o Contratante poderá:

9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
72 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

11.4.1.

Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1.
Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
11.4.2.
Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para
a Administração.
11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal.
11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 15 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.10. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar
livres de imperfeições e de danos.
11.11. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
11.12. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
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11.13. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.14. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
11.14.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.
RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses
adiante descritas:
13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa.
13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
do Registro de Preços;
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
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13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o
recebimento
de
correspondência
e
outros
documentos,
não
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas.
13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços,
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços
contratados sejam compatíveis com os de mercado.
13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista
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nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
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14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do
objeto licitado.
15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1 São obrigações da Contratante:
15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
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15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
16. FONTE DE RECURSO
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício
financeiro em curso.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante
recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de
Preços.
17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA,
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou
qualquer indenização por parte da Prefeitura.
17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93,
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá
haver comprovação formal no processo.
17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência
da Ata Geral de Registro de Preços.
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17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.
17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro,
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR,
independente da alegação do não recebimento.
17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e
parágrafos do mesmo Diploma Legal.
17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do
Consumidor.
17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo
de Cooperação Técnica Específico para adesões.
17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob
forma de extrato na imprensa oficial.
17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das
partes.
17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata
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de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.
17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.
17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a
legislação vigente.
17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e
demais legislação aplicável.
Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA – EPP
CNPJ nº 30.060.599/0001-10
Representante Legal: Anderson Carlos Diniz Silva
Detentora da Ata: Contratada
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TESTEMUNHAS:
___________________________
RG:

__________________________
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo Administrativo Nº 110/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 06/07/2022 a 06/07/2023

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS, INDUSTRIAIS, INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS) PARA
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80,
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA
EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, com sede na Rua Caramuru, nº 188,
Bairro Do Salto , na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, representada
pelo SR. EDSON CAMILO, brasileiro, maior, capaz, empresário, Documento de
Identificação nº 39643328 SSP/SC e CPF nº 039.334.289-12, encontradiço a Rua
Irmgard Carl, nº 125, Bairro Escola Agrícola, na cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto
Federal nº 8.250/2014 e das demais normas aplicáveis à espécie e ainda
regulamento local, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão
alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo
Administrativo nº 110/2022, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 017/2022. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de
abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto aquisição, as
seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO:
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1.1.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
(móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal,
na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte
integrante deste instrumento de compromisso, negociação por lote e
adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, conforme
condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres,
nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação
subsidiária.

2.
2.1.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:
A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, sob anuência da Prefeitura Municipal de
Condeúba/BA.

2.2.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas
as Secretarias.

3.
3.1.

DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
Da Requisição:

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e,
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois
de consulta ao órgão gerenciador.
3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.
3.2.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.
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3.3.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência a administração.

4.
4.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 014, de 2017.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
4.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já
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destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

5.
5.1.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as
exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência,
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de
Preços.

5.2.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, com sede a Rua Fritz Spernau, nº 1000,
Fundos, Bairro Fortaleza, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, E-mail: licitacao1@vanguardeira.com.br,
Representante Legal: Edson Camilo
LOTE 05 (ANTENA PARABÓLICA)
VALOR (MÁXIMO
ACEITÁVEL)
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA MODELO
TOTAL
UNITARIO

4
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1

2

Antena parabolica 1,70 kit completo. Descrição
antena parabólica tela 1,70 + receptor nanobox
UNID. Analogico + lnbf banda C E kit cabo 15 mts com
conectores. esse kit E compativel para todos
modelos de TV tanto de tubo ou TV lcd tela plana.

BEDIN

SAT

R$
862,84

R$
1.725,68

VALOR TOTAL DO LOTE 5

R$
1.725,68

VALOR TOTAL

R$
1.725,68

5.3.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

6.
6.1.

DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s)
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no
DOM.

6.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.

6.4.

A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

6.5.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666 de 1993.

5
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6.6.

A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
1.993.

6.7.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.

6.8.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9.

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.
7.1.

FORMA DE FORNECIMENTO:
O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da
Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho,
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a
legislação vigente.

8.
8.1.

DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
8.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências neste Edital.
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8.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

8.8.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.

8.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
8.11.1.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
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devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.
8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
8.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
9.
9.1.

DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:
Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão
gerenciador depois de consultado o respectivo registro.

9.2.

Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.

9.3.

O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio,
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da
detentora de preços na Ata Geral de Registro.
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9.4.

O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;

9.5.

Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados,
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10.
DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
10.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20.
10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.
10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum
acordo com os detentores de preços registrados.
11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra
vinculado.
11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
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11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere,
o Contratante poderá:
11.4.1.

Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1.
Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
11.4.2.
Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para
a Administração.
11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal.
11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 15 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.10. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar
livres de imperfeições e de danos.
11.11. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
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11.12. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.13. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.14. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
11.14.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
93 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.
RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses
adiante descritas:
13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa.
13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
do Registro de Preços;
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
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13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o
recebimento
de
correspondência
e
outros
documentos,
não
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas.
13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços,
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços
contratados sejam compatíveis com os de mercado.
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13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
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14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do
objeto licitado.
15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1 São obrigações da Contratante:
15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
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15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
16. FONTE DE RECURSO
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício
financeiro em curso.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante
recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de
Preços.
17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA,
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou
qualquer indenização por parte da Prefeitura.
17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93,
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá
haver comprovação formal no processo.
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17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência
da Ata Geral de Registro de Preços.
17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.
17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro,
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR,
independente da alegação do não recebimento.
17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e
parágrafos do mesmo Diploma Legal.
17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do
Consumidor.
17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo
de Cooperação Técnica Específico para adesões.
17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob
forma de extrato na imprensa oficial.
17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das
partes.
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17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.
17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.
17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a
legislação vigente.
17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e
demais legislação aplicável.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI – EPP
CNPJ nº 10.942.831/0001-36
Representante Legal: Edson Camilo
Detentora da Ata: Contratada
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TESTEMUNHAS:
___________________________
RG:

__________________________
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo Administrativo Nº 110/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 06/07/2022 a 06/07/2023

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS, INDUSTRIAIS, INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS) PARA
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80,
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa VITORIA ELETRO COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ nº 09.094.765/0001-02, com sede a Praça
Manoel Novaes, nº 247-B, Bairro Centro, na cidade de Guanambi, Estado da
Bahia, representada pela SRA. RITA DE CASSIA DA SILVA CELESTINO,
brasileira, maior, capaz, empresária, Documento de Identificação nº
2005002039704 SSP/CE e CPF nº 746.043.843-04, encontradiça a Rua Gustavo
Bezerra, nº 176, Bairro Centro, na cidade de Guanambi, Estado da Bahia, nos
termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal
nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, Decreto
Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e das
demais normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem efetuar o
registro de preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e
HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo Administrativo nº 110/2022, referente ao
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 017/2022. Os preços registrados
constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se
observar quanto aquisição, as seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO:

1
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1.1.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
(móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal,
na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte
integrante deste instrumento de compromisso, negociação por lote e
adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, conforme
condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres,
nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação
subsidiária.

2.
2.1.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:
A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, sob anuência da Prefeitura Municipal de
Condeúba/BA.

2.2.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas
as Secretarias.

3.
3.1.

DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
Da Requisição:

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e,
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois
de consulta ao órgão gerenciador.
3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.
3.2.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
103 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

3.3.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência a administração.

4.
4.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 014, de 2017.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
4.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já
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destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

5.
5.1.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as
exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência,
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de
Preços.

5.2.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ nº 09.094.765/0001-02, Insc. Estadual nº 075238784,
Insc. Municipal nº 802095, com sede a Praça Manoel Novaes, nº 247-B, Bairro Centro, na cidade de Guanambi, Estado
da Bahia, E-mail: VITORIAELETROGBI@GMAIL.COM, Representante Legal: Rita de Cássia da Silva Celestino
LOTE 08 (EQUIPAMENTOS DE SOM)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

TOTAL

4
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1

5

2

4

CAIXA de som amplificadora; com 500W de
potência, alto-falante de 12”. Conectividade:
duas entradas para microfone e uma entrada
UNID. para instrumentos via cabo P10 , uma entrada
auxiliar RCA para aparelhos não amplificados,
porta USB, entrada para cartão SD/MMC,
controle remoto. 220V.
MICROFONE profissional; frequência 109.00 ~
113.00Mhz, nível de saída: 10mV, conexão: dois
tipos (wireless e com fio), cabo para conexão (3
UNID. metros), adaptador para receber sinal.
Dimensões do produto: Largura: 23,00 cm,
Altura: 7,00 cm, Profundidade: 13,00 cm.
Garantia mínima de 12 meses. 220V.

MULTILASER

SP395

R$
1.080,00

R$
5.400,00

TOMATE

MT-1002

R$
150,00

R$
600,00

R$
6.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 8

VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ nº 09.094.765/0001-02, Insc. Estadual nº 075238784,
Insc. Municipal nº 802095, com sede a Praça Manoel Novaes, nº 247-B, Bairro Centro, na cidade de Guanambi, Estado
da Bahia, E-mail: VITORIAELETROGBI@GMAIL.COM, Representante Legal: Rita de Cássia da Silva Celestino
LOTE 10 (SMARTPHONES)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

3

APARELHO CELULAR 32GB, 2GB RAM, TELA 5.7",
UNID. ANDROID, DUAL CHIP, 4G E PROCESSADOR
OCTA CORE

SAMSUNG

A03

R$
800,00

TOTAL
R$
2.400,00

VALOR TOTAL DO LOTE 10

R$
2.400,00

VALOR TOTAL

R$
8.400,00

5.3.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

6.
6.1.

DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s)
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no
DOM.

6.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o
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caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.
6.4.

A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

6.5.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6.

A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
1.993.

6.7.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.

6.8.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9.

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.
7.1.

FORMA DE FORNECIMENTO:
O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da
Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho,
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a
legislação vigente.

8.
8.1.

DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
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ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.
8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
8.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências neste Edital.
8.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

8.8.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.
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8.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
8.11.1.
Será rescindido
inadimplente no Sistema
segurança nacional ou
devidamente justificado,
contratante.

o contrato em execução com a contratada
de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
outro de interesse público de alta relevância,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
8.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
9.
9.1.

DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:
Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão
gerenciador depois de consultado o respectivo registro.

9.2.

Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.

9.3.

O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio,
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4.

O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;

9.5.

Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados,
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10.
DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
10.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20.
10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.

9
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10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum
acordo com os detentores de preços registrados.
11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra
vinculado.
11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere,
o Contratante poderá:
11.4.1.

Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1.
Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
11.4.2.
Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para
a Administração.
11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal.
11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 15 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
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11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.10. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar
livres de imperfeições e de danos.
11.11. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
11.12. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.13. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.14. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
11.14.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
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12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.
RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses
adiante descritas:
13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
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13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa.
13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
do Registro de Preços;
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o
recebimento
de
correspondência
e
outros
documentos,
não
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas.
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13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços,
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços
contratados sejam compatíveis com os de mercado.
13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
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14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do
objeto licitado.
15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1 São obrigações da Contratante:
15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
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15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
16. FONTE DE RECURSO
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício
financeiro em curso.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
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17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante
recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de
Preços.
17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA,
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou
qualquer indenização por parte da Prefeitura.
17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93,
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá
haver comprovação formal no processo.
17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência
da Ata Geral de Registro de Preços.
17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.
17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro,
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR,
independente da alegação do não recebimento.
17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e
parágrafos do mesmo Diploma Legal.
17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do
Consumidor.
17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho
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autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo
de Cooperação Técnica Específico para adesões.
17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob
forma de extrato na imprensa oficial.
17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das
partes.
17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.
17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.
17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a
legislação vigente.
17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e
demais legislação aplicável.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.
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Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – EPP
CNPJ nº 09.094.765/0001-02
Representante Legal: Rita de Cássia da Silva Celestino
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS:
___________________________
RG:

__________________________
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo Administrativo Nº 110/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 06/07/2022 a 06/07/2023

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS, INDUSTRIAIS, INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS) PARA
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80,
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa IMPERIO ELETRO E INFORMATICA
EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, com sede a Rua Doutor Gerino de
Souza Filho, nº 199, Sala 01/02, Bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas,
Estado da Bahia, representada pelo SR. DANILO COPQUE DOS SANTOS,
brasileiro, maior, capaz, empresário, Documento de Identificação nº 1134816839
SSP/BA e CPF nº 039.151.095-92, encontradiço a Rua Doutor Gerino de Souza
Filho, nº 199, Sala 01/02, Bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas, Estado da
Bahia, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017,
Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e
das demais normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem
efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e
HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo Administrativo nº 110/2022, referente ao
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 017/2022. Os preços registrados
constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se
observar quanto aquisição, as seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO:
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1.1.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
(móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal,
na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte
integrante deste instrumento de compromisso, negociação por lote e
adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, conforme
condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres,
nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação
subsidiária.

2.
2.1.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:
A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, sob anuência da Prefeitura Municipal de
Condeúba/BA.

2.2.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas
as Secretarias.

3.
3.1.

DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
Da Requisição:

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e,
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois
de consulta ao órgão gerenciador.
3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.
3.2.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.
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3.3.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência a administração.

4.
4.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 014, de 2017.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
4.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já
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destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

5.
5.1.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as
exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência,
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de
Preços.

5.2.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, Insc. Municipal nº 10038033, Insc.
Estadual nº 158.297.954, com sede a Rua Doutor Gerino de Souza Filho, nº 199, Sala 01/02, Bairro Itinga, na cidade de
Lauro de Freitas, Estado da Bahia, E-mail: contato.imperioeletro@outlook.com, Representante Legal: DANILO
COPQUE DOS SANTOS
LOTE 09 (SMART TV'S)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
1

2

DESCRIÇÃO

SMART TV LED 43” Full HD, Quad Core,
UNID.
Bluetooth e HDMI, 220V.

MARCA

MODELO

MULTILASER

TL-029

TOTAL
UNITARIO
R$
R$
2.225,00 4.450,00

4
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R$
4.450,00
IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, Insc. Municipal nº 10038033, Insc.
Estadual nº 158.297.954, com sede a Rua Doutor Gerino de Souza Filho, nº 199, Sala 01/02, Bairro Itinga, na cidade de
Lauro de Freitas, Estado da Bahia, E-mail: contato.imperioeletro@outlook.com, Representante Legal: DANILO
COPQUE DOS SANTOS
LOTE 11 (INDUSTRIAL)
VALOR TOTAL DO LOTE 9

VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

1

2

1

Bebedouro de Água Refrigerado Industrial 50
Litros de Coluna Knox Bebedouros + Filtro.
Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada
UNID. com qualidade em um único reservatório.
Acompanha filtro (externo) de fácil instalação,
aparador de água frontal em chapa de aço inox
com dreno.
BEBEDOURO refrigerado industrial coluna 25
litros sem adesivo frisbel + filtro, 2 torneiras
natural e gelada, corpo e estrutura em aço inox
UNID. 430 e base injetada, aparador de água
(pingadeira) em aço Inox 430, serpentina em
aço inox 304 (interna), Reservatório em
polipropileno atóxico, 220V.

TOTAL

FRISBEL

COLUNA
50L 2T

R$
2.284,20

R$
2.284,20

FRISBEL

25L 2T
220V

R$
1.665,80

R$
1.665,80

VALOR TOTAL DO LOTE 11

R$
3.950,00

VALOR GLOBAL

R$
8.400,00

5.3.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

6.
6.1.

DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s)
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no
DOM.

6.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV

5
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do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.
6.4.

A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

6.5.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6.

A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
1.993.

6.7.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.

6.8.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9.

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.
7.1.

FORMA DE FORNECIMENTO:
O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da
Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho,
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a
legislação vigente.

8.
8.1.

DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

6
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8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
8.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências neste Edital.
8.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

8.8.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.

8.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização

7
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da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.
8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
8.11.1.
Será rescindido
inadimplente no Sistema
segurança nacional ou
devidamente justificado,
contratante.

o contrato em execução com a contratada
de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
outro de interesse público de alta relevância,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
8.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

8
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9.
9.1.

DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:
Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão
gerenciador depois de consultado o respectivo registro.

9.2.

Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.

9.3.

O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio,
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4.

O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;

9.5.

Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados,
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10.
DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
10.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20.
10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.
10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a
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necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum
acordo com os detentores de preços registrados.
11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra
vinculado.
11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere,
o Contratante poderá:
11.4.1.

Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1.
Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
11.4.2.
Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para
a Administração.
11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal.
11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 15 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.

10
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11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.10. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar
livres de imperfeições e de danos.
11.11. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
11.12. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.13. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.14. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
11.14.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
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12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.
RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses
adiante descritas:
13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
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13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa.
13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
do Registro de Preços;
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o
recebimento
de
correspondência
e
outros
documentos,
não
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas.
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13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços,
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços
contratados sejam compatíveis com os de mercado.
13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
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14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do
objeto licitado.
15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1 São obrigações da Contratante:
15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
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15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
16. FONTE DE RECURSO
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício
financeiro em curso.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
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17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante
recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de
Preços.
17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA,
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou
qualquer indenização por parte da Prefeitura.
17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93,
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá
haver comprovação formal no processo.
17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência
da Ata Geral de Registro de Preços.
17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.
17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro,
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR,
independente da alegação do não recebimento.
17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e
parágrafos do mesmo Diploma Legal.
17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do
Consumidor.
17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho
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autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo
de Cooperação Técnica Específico para adesões.
17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob
forma de extrato na imprensa oficial.
17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das
partes.
17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.
17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.
17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a
legislação vigente.
17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e
demais legislação aplicável.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.
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Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ nº 33.721.795/0001-86
Representante Legal: Danilo Copque dos Santos
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS:
___________________________
RG:

__________________________
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo Administrativo Nº 110/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 06/07/2022 a 06/07/2023

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS, INDUSTRIAIS, INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS) PARA
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80,
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa DANUBIO COMERCIAL LTDA, CNPJ
nº 06.114.043/0001-84, com sede na Rua São João, nº 28, Bairro Centro –
Camamuzinho, na cidade de Ibirapitanga, Estado da Bahia, representada pela
SRA. FABRÍCIA GOMES LIMA PEREIRA, brasileira, maior, capaz, empresária,
Documento de Identificação nº 0848096045 SSP/BA e CPF nº 016.185.505-94,
encontradiça a Rua Flávio Dias, nº 10-A, Bairro Gloria, na cidade de Ubata,
Estado da Bahia, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto
Federal nº 8.250/2014 e das demais normas aplicáveis à espécie e ainda
regulamento local, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão
alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo
Administrativo nº 110/2022, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 017/2022. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de
abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto aquisição, as
seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO:
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1.1.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
(móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal,
na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte
integrante deste instrumento de compromisso, negociação por lote e
adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, conforme
condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres,
nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação
subsidiária.

2.
2.1.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:
A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, sob anuência da Prefeitura Municipal de
Condeúba/BA.

2.2.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas
as Secretarias.

3.
3.1.

DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
Da Requisição:

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e,
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois
de consulta ao órgão gerenciador.
3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.
3.2.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.

2
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3.3.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência a administração.

4.
4.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 014, de 2017.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
4.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já
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destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

5.
5.1.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as
exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência,
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de
Preços.

5.2.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

DANUBIO COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 06.114.043/0001-84, Insc. Estadual nº 063.267.587 - ME, com sede a Rua São
João, nº 28, Térreo, Bairro Centro-Camamuzinho, na cidade de Ibirapitanga, Estado da Bahia, E-mail:
fgdanubiocomercial@hotmail.com, Representante Legal: Fabrícia Gomes Lima Pereira
LOTE 06 (AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

TOTAL

4
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1

20

2

15

3

15

4

3

APARELHO de ar condicionado; capacidade
de refrigeração 12.000 btus, tensão 220V,
nível máximo de ruído interno 50 db, tipo
split, modelo hi wall, características
UNID. adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle
remoto sem fio. Garantia mínima de 12
meses.

Ar
Condicionado
Split Hi Wall
Agratto Eco
AGRATTO
Top 12000
BTU/h Frio
ECST12FR402 220 Volts

VENTILADOR de mesa com 3 Velocidades, 6
Ventilador de
Pás, com hélice de 40cm e 130W de potência,
Mesa
UNID. 220V.
VENTISOL Ventisol Steel
50cm - 3
Velocidades
VENTILADOR de coluna 3 velocidades, 6 pás,
Ventisol
com hélice de 50cm e 126W de potência,
Turbo 6 Pás
220V.
50cm 3
UNID.
VENTISOL
Velocidades
Oscilante
Preto
Ventilador de Parede 220V Cor: Preto,
Material: Aço e Plástico
Potência: 130W, Diâmetro das hélices: 44
cm,Diâmetro da grade: 50 cm,Diâmetro das
hélices: 44 cm,Diâmetro da grade: 50 cm
Ventilador
Velocidade: Contínua, 1300 rpm,Conteúdo da
De Parede
UNID. embalagem: 1 Ventilador,Dimensões
VENTISOL
Ventisol
aproximadas do produto: 52 x 40 x 52 cm (a x
Premium
L x c),Dimensões aproximadas da
50Cm Preto
embalagem: 51 x 14 x 51 cm (a x L x c),Peso
aproximado do produto: 2 Kg, Peso
aproximado da embalagem: 2,6 Kg,
Informações Adicionais: Com fusível térmico.

R$
1.700,00

R$
34.000,00

R$
224,50

R$
3.367,50

R$
238,00

R$
3.570,00

R$
220,83

R$
662,49

VALOR TOTAL DO LOTE 6

R$
41.599,99

VALOR TOTAL

R$
41.599,99

5.3.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

6.
6.1.

DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s)
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no
DOM.

6.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

5
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6.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no
caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.

6.4.

A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

6.5.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6.

A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
1.993.

6.7.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.

6.8.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9.

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.
7.1.

FORMA DE FORNECIMENTO:
O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da
Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho,
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a
legislação vigente.

8.

DO PAGAMENTO:

6
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8.1.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
8.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências neste Edital.
8.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

8.8.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,

7
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proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.
8.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
8.11.1.
Será rescindido
inadimplente no Sistema
segurança nacional ou
devidamente justificado,
contratante.

o contrato em execução com a contratada
de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
outro de interesse público de alta relevância,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
8.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

8
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
9.
9.1.

DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:
Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão
gerenciador depois de consultado o respectivo registro.

9.2.

Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.

9.3.

O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio,
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4.

O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;

9.5.

Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados,
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10.
DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
10.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20.
10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às

9
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contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.
10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum
acordo com os detentores de preços registrados.
11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra
vinculado.
11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere,
o Contratante poderá:
11.4.1.

Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1.
Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
11.4.2.
Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para
a Administração.
11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal.
11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 15 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
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11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.10. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar
livres de imperfeições e de danos.
11.11. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
11.12. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.13. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.14. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
11.14.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
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12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.
RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses
adiante descritas:
13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
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13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa.
13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
do Registro de Preços;
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o
recebimento
de
correspondência
e
outros
documentos,
não
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas.

13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
152 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços,
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços
contratados sejam compatíveis com os de mercado.
13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
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14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do
objeto licitado.
15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1 São obrigações da Contratante:
15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
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15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
16. FONTE DE RECURSO
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
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16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício
financeiro em curso.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante
recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de
Preços.
17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA,
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou
qualquer indenização por parte da Prefeitura.
17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93,
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá
haver comprovação formal no processo.
17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência
da Ata Geral de Registro de Preços.
17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.
17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro,
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR,
independente da alegação do não recebimento.
17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e
parágrafos do mesmo Diploma Legal.
17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do
Consumidor.
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17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho
autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo
de Cooperação Técnica Específico para adesões.
17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob
forma de extrato na imprensa oficial.
17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das
partes.
17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.
17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.
17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a
legislação vigente.
17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e
demais legislação aplicável.
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Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DANUBIO COMERCIAL LTDA
CNPJ nº 06.114.043/0001-84
Representante Legal: Fabrícia Gomes Lima Pereira
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS:
___________________________
RG:

__________________________
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Processo Administrativo Nº 110/2022
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada as ressalvas legais (art. 57) em
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 06/07/2022 a 06/07/2023

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
ELETRÔNICOS, INDUSTRIAIS, INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS) PARA
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80,
neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no
CPF sob o nº 915.578.285-04 e a empresa RJ INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ
nº 43.791.740/0001-04, com sede a a Rua Cesário Bonacolsi, nº 73, Sala 05,
Bairro Centro, na cidade de Laurentino, no Estado de Santa Catarina,
representada pelo SR. REINY BILK, brasileiro, maior, capaz, empresário,
Documento de Identificação nº 579932 SSP/SC e CPF nº 292.755.399-87,
encontradiço a Estrada Geral Serra Azul, s/n, Zona Rural, CEP 89172000, na
cidade de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei federal
nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº.
7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014 e das demais normas
aplicáveis à espécie e ainda regulamento local, resolvem efetuar o registro de
preços, conforme decisão alcançada pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO,
ambas do Processo Administrativo nº 110/2022, referente ao Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 017/2022. Os preços registrados constam da planilha
de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto
aquisição, as seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO:

1
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1.1.

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
(móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal,
na forma, quantitativo e nas condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, Termo de Referência, na Proposta de Preços, os quais são parte
integrante deste instrumento de compromisso, negociação por lote e
adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis, conforme
condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres,
nota de empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do
chamamento, com base na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
possibilidade de aplicação das ressalvas legais, inclusive as de aplicação
subsidiária.

2.
2.1.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:
A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, sob anuência da Prefeitura Municipal de
Condeúba/BA.

2.2.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Todas
as Secretarias.

3.
3.1.

DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
Da Requisição:

3.1.1. A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento
equivalente, contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e,
quando for o caso preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho
que será emitida a favor do detentor da Ata de Registro de Preços, depois
de consulta ao órgão gerenciador.
3.1.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a
Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.1.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do
Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo
mediante anuência da contratante, conforme consta seja o caso.
3.2.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.
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3.3.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou
instrumento congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a
fiscalização será exercida por um representante da contratante, ao qual
competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo
dando ciência a administração.

4.
4.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 014, de 2017.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
4.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 20% (vinte) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o
órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já

3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
161 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador.

5.
5.1.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as
exigências constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência,
Proposta de Preços e desta Ata de Registro de Preços e com os preços e
quantitativos registrados no quadro que integra esta Ata de Registro de
Preços.

5.2.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

RJ INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ nº 43.791.740/0001-04, com sede a Rua Cesário Bonacolsi, nº 73, Sala 05, Bairro
Centro, na cidade de Laurentino, no Estado de Santa Catarina, E-mail: rjinformatica2021@gmail.com, Representante
Legal: REINY BILK
LOTE 12 (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

TOTAL

4
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1

3

2

1

3

1

4

5

Aparelho para projeção (Datashow)
- Dimensão do LCD: 0.53
- Método de projeção: Frontal / traseira /
montada no teto / sob a mesa
- Resolução Nativa: SVGA (800 x 600 pixels)
- Resolução Compatível: UXGA (1600 x 1200)
- Contraste: Até 22.000:1
- Reprodução de Cores: Até 1,07 bilhão de
cores
- Luminosidade / Brilho: 3500 ANSI Lúmens
- Relação de proporção: 4:3 (Nativo)
UNID. - Distância Focal: 21.85 - 24 mm
- Tamanho da Imagem: 27.7? - 304.4?
- Entradas/Saídas: 1x HDMI 1.4v, -1x Entrada
VGA, 1x Vídeo composto, 1x Entrada de áudio
(3.5mm), 1x Entrada USB de serviço, 1x
RS232C, 1x Saída VGA, 1x Saída de áudio
(3.5mm)
- Dimensões (L x A x P): 29,8 x 9,6 x 23 cm
- Peso: 2,20 kg
OBS: Todas as medidas são aproximadas

BENQ

Ms550
3600
Lúmens

Computador Processador Intel Core I5 4570
MARCA
LG
3.20ghz, 6 mg - Lga 1150 - 4ª geração Oem 01
PROPRIA 24MP400SSD 120 GB, HD 1T, 08 GB de memória, Monitor
5481
B
22", Teclado e Mouse.
Scanner de Mesa de Alta Velocidade Duplex
ADS-2200 - 220V
- Interface: USB 2.0 de alta velocidade
- Compatibilidade: Windows xp (SP3), Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Mac os X v10.10.
X/10.11. X/10.11. X/10.12. X (Download Only),
Linux
-- Cabo usb: USB 2.0
- Dimensões: 29.9 x 20.6 x 17.8 cm
Digitalização:
- 2-in-1 Scanning
UNID.
CANON
DR-C240
- Digitalização Frente e Verso (Duplex)
- Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia
- Velocidade Máx. Digi talização: 35 ppm (em
cores/preto e branco, uma face) 70 ipm (em
cores/preto e branco, frente e verso)
- Modos de Digitalização: Digitalização de até 50
folhas, em cores e em uma única passagem
- Área Máxima do Scanner: Até 21,6 cm x 86,3 cm
- Área de Digitalização: Até 21,6 cm x 86,3 cm
- Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi
Garantia: 12 meses de garantia
Computador com Processador core i5 soquete
MARCA
PCTOP
UNID. 1155, 8 gb de Memoria, SSD 240, Monitor 19",
PROPRIA
MLP190
Mouse e Teclado.
52824/
UNID.

R$
4.900,00

R$
14.700,00

R$
3.200,00

R$
3.200,00

R$
2.454,99

R$
2.454,99

R$
2.139,00

R$
10.695,00
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5

3

Impressora mfp 135w multifuntional,Funções /
Multitarefa suportada: Imprimir, copiar,
digitalizar
Velocidade de impressão: A4: Até 20 ppm; Saída
da primeira página, preto: Em até 8,3 sg,
Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até
1.200 x 1.200 dpi
Tecnologia de impressão: Laser,Tecnologias de
resolução de impressão: ReC
Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto)
Resolução da digitalização: Hardware: Até 4800 x
4800 dpi; Ótica: Até 600 x 600 dpi,Tamanho da
digitalização: Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x
UNID. 11.7 pol.
Funções avançadas do scanner: Digitalizar para
wsd (apenas suporte à rede); Número Máximo de
Cópias: Até 99 cópias,Dimensionamento da
Copiadora: 25 até 400
Conectividade padrão: USB 2.0 de alta
velocidade, 802.11g/b sem fio
Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n
incorporada
Impressão via Wi-Fi Direct,Memória: Padrão: 128
mb; Máximo: 128 mb
Velocidade do processador: 600 MHz
Cartuchos substitutos: Cartucho de toner laser hp
105A preto original (1000 páginas).

ELGIN
PATUM

M6550NW

R$
1.650,00

R$
4.950,00

VALOR TOTAL DO LOTE 12

R$
35.999,99

VALOR GLOBAL

R$
35.999,99

5.3.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

6.
6.1.

DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s)
Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento e publicação na forma de extrato parcial no
DOM.

6.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o
caso prossiga na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim
de evitar brusca interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no
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caso de suspensão justificada de pagamentos conforme dispõe inciso XV
do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de Registro de Preços poderá ser dada
força de contrato por conter as cláusulas essenciais exigidas pelo art. 55 da
Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.
6.4.

A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
dos licitantes vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando couber e quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.

6.5.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666 de 1993.

6.6.

A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será
de 12 meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de
1.993.

6.7.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013.

6.8.

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.9.

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura
Municipal de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujos
os preços foram registrados, facultando-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado aos beneficiários
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.
7.1.

FORMA DE FORNECIMENTO:
O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da
Ordem de Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho,
emitido conforme sua necessidade podendo ainda ser firmado Contrato
Administrativo individual para fornecimento e/ou compra de acordo com a
legislação vigente.

8.
8.1.

DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

7
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8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
8.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

8.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências neste Edital.
8.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7.

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

8.8.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.

8.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
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da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.
8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
8.11.1.
Será rescindido
inadimplente no Sistema
segurança nacional ou
devidamente justificado,
contratante.

o contrato em execução com a contratada
de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
outro de interesse público de alta relevância,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
8.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

9
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9.
9.1.

DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES:
Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão
gerenciador depois de consultado o respectivo registro.

9.2.

Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão
ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.

9.3.

O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio,
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será
formalizada pelo recebimento ou retirada do documento por parte da
detentora de preços na Ata Geral de Registro.

9.4.

O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;

9.5.

Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados,
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.

10.
DAS PENALIDADES:
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
10.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 003/20.
10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade.
10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 15 do Decreto nº 014/2017, dada a

10
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necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
11.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum
acordo com os detentores de preços registrados.
11.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido
observando todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra
vinculado.
11.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
11.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere,
o Contratante poderá:
11.4.1.

Rejeitá-lo no todo ou em parte;

11.4.1.1.
Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a
demanda no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
11.4.2.
Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para
a Administração.
11.5. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e
encaminhá-la, juntamente com o termo de recebimento assinado pela
direção de cada escola, para a Prefeitura Municipal.
11.6. O prazo de entrega dos produtos é de até 15 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
11.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
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11.8. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
11.9. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.10. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar
livres de imperfeições e de danos.
11.11. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
11.12. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.13. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.14. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
11.14.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
12. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
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12.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
12.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
12.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.7.1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
12.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.
RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses
adiante descritas:
13.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
13.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
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13.1.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa.
13.1.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente
do Registro de Preços;
13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora não aceitar sua redução;
13.1.1.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
13.1.1.7. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
13.1.1.8. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das
condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.6 e 13.1.1.8 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
13.2. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado
o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
13.3. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que
gerencia o Sistema de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no
endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o
recebimento
de
correspondência
e
outros
documentos,
não
responsabilizando-se a Administração licitadora por informações indevidas.
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13.3.1. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
13.3.1.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
13.4. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
13.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de
classificação, as demais licitantes classificadas, para assumirem o
fornecimento dos produtos/serviços da Ata Geral de Registro de Preços,
desde que por impedimento das vencedoras que detenham preços
registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os preços
contratados sejam compatíveis com os de mercado.
13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da
ata de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
14.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
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14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
14.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
14.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
14.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
14.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do
objeto licitado.
15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1 São obrigações da Contratante:
15.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
15.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
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15.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
15.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
15.1.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
15.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
15.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
15.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
16. FONTE DE RECURSO
16.2 A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para
cada centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
16.2 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício
financeiro em curso.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
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17.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante
recebimento da nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou
instrumento equivalente (OC ou OF), decorrente da Ata de Registro de
Preços.
17.2 Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a
utilizar exclusivamente o registro de preço desde que existam preços
registrados, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA,
cancelá-lo a qualquer momento, julgando não conveniente ou oportuno de
forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou
qualquer indenização por parte da Prefeitura.
17.3 Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93,
têm caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que
necessário quando os preços forem considerados incompatíveis com os
praticados no mercado, de ofício ou por provocação, nesse caso deverá
haver comprovação formal no processo.
17.4 A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência
da Ata Geral de Registro de Preços.
17.5 O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de
Preços na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do
Sistema Registro de Preços, independentemente da forma de fornecimento.
17.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber
o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro,
considerando-se como efetivamente recebido após juntada do AR,
independente da alegação do não recebimento.
17.7 As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e
parágrafos do mesmo Diploma Legal.
17.8 Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição
assumida conforme definido na sua proposta e aceito pelo (a) pregoeiro (a),
registrado e publicado na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as
disposições previstas na legislação específica, inclusive no Código do
Consumidor.
17.9 Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta
licitação no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No
caso de autorização deve haver processo administrativo apartado cujo
conteúdo contemplará, dentre outros (documento provocação, despacho
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autorização, opinião jurídica, extrato publicação, Liberação, etc.), o Termo
de Cooperação Técnica Específico para adesões.
17.10 Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto
vigente a Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem
melhoria ou otimização dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir
sessão específica para repregoar, desde que motive as razões do ato de
forma claramente justificada e, posteriormente, publique o resultado sob
forma de extrato na imprensa oficial.
17.11 É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a
limitação prevista no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância
do detentor do preço registrado. Em havendo solicitação deverá ser
protocolada e autuada em processo administrativo individual submetido ao
Grupo gerenciador do SRP que informará sobre as quantidades
disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois de
autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das
partes.
17.12 Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que o aderirem.
17.13 O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o
limite permitido neste Edital das quantidades registradas em cada item.
17.14 Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata
de Registro de Preços na forma do Decreto Municipal nº 014/17.
17.15 Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a
legislação vigente.
17.16 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro
de Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
17.17 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 014/2017 e
demais legislação aplicável.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.
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Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RJ INFORMATICA LTDA – ME
CNPJ nº 43.791.740/0001-04
Representante Legal: Reiny Bilk
Detentora da Ata: Contratada

TESTEMUNHAS:
___________________________
RG:

__________________________
RG:
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: RODRIGUES COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ Nº 30.202.533/0001-17, para o fornecimento de
equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos,
industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura
Municipal, no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente aos lotes 2 e
7, ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da
lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: COMERCIAL VANGUARDEIRA
EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, para o fornecimento de equipamentos e
materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, no importe de R$
1.725,68 (mil, setecentos e vinte e cinco reais, sessenta e oito centavos), referente ao
lote 5, ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da
lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: CS REI DO PLASTICO LTDA - EPP,
CNPJ Nº 30.060.599/0001-10, para o fornecimento de equipamentos e materiais
permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática, dentre
outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), referente ao lote 3, ficando a mesma convocada para
assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei
Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: DANUBIO COMERCIAL LTDA,
CNPJ nº 06.114.043/0001-84, para o fornecimento de equipamentos e materiais
permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática, dentre
outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, no importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais), referente ao lote 6, ficando a mesma convocada para
assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei
Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: IMPERIO ELETRO E INFORMATICA
EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, para o fornecimento de equipamentos e
materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, no importe de R$
4.509,20 (quatro mil, quinhentos e nove reais e vinte centavos), referente aos lotes 9 e
11, ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da
lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: IMPERIO ELETRO E INFORMATICA
EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, para o fornecimento de equipamentos e
materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática,
dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, no importe de R$
4.509,20 (quatro mil, quinhentos e nove reais e vinte centavos), referente aos lotes 9 e
11, ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da
lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
184 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: INDUSTRIA E COMERCIO
COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP, CNPJ nº 07.628.070/0001-38, para o
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, no importe de R$ 1.649,28 ( mil seiscentos e quarenta e nove
reais e vinte e oito centavos), referente ao lote 4, ficando a mesma convocada para
assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei
Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: LOJA DA FABRICA COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - ME, CNPJ Nº 35.807.941/0001-16, para o fornecimento de
equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos,
industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura
Municipal, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente aos lotes 1, 13 e 14,
ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis,
nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: RJ INFORMATICA LTDA - ME,
CNPJ nº 43.791.740/0001-04, para o fornecimento de equipamentos e materiais
permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática, dentre
outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, no importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais), referente ao lote 12, ficando a mesma convocada para
assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei
Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 110/2022, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
017/2022, AUTORIZA a contratação da empresa: VITORIA ELETRO COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ nº 09.094.765/0001-02, para o fornecimento de
equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos,
industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura
Municipal, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente aos lotes 8 e 10,
ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis,
nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 06 de julho de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

Tendo em vista a realização da sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2022,
destinado ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, opinando-se pela adjudicação e homologação, bem como a não
manifestação por apresentação de recurso, conforme Ata da Disputa; e observados os
preceitos da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93; ADJUDICO o objeto
da licitação à:
LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521, Térreo, Bairro
Nova Itabuna, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, E-mail: lojadafabricam@gmail.com, Representante Legal: IVO
MONTARGIL FONSECA FILHO
LOTE 01 (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
CADEIRA estofada giratória Com braços
reguláveis, estrutura metálica de seção
tubular, sendo assento e encosto em espuma
injetada, contém encosto com regulagem
horizontal e vertical e assento com regulagem
R$
R$
1
50
UNID.
PÉROLA
REF.291
de altura, revestido em tecido J serrano.
450,00
22.500,00
Modelo: MI.229 Medidas: Largura 0,60 x
Altura 0,93 x Profundidade 0,58 Peso
Suportado: 120 kg Medidas encosto: Largura
0,44cm X Altura 0,36cm
MESA PARA ESCRITÓRIO Borda Flexível com 2
Gavetas 120 x 58 cm. Material: Estrutura em
R$
R$
2
30
UNID. aço carbono e tampo em MDF. Altura: 76 cm.
PÉROLA
REF.390
310,00
9.300,00
Largura: 120 cm. Profundidade: 58 cm.

3

2

4

38

5

5

MESA refeitório tubo 30 x 50 x 1,06 mm com
10 bancos escamoteáveis, tampo de 2740 x
UNID. 800 x 30mm revestido em formica branca tx.
somente pintada. Medida da mesa aberta
largura total 1480mm.
CADEIRA LONGARINA ISO de 3 lugares,
acento e encosto injetado em polipropileno
UNID. (pp) de alta resistência, estrutura em aço,
com pintura epóxi eletrostática,
capacidade:120kg por lugar, cor preta.
MESA DELTA L estação trabalho escritório
120x240 c/ 02 gavetas com chave, material
UNID.
MDP, pés em aço, poneriras nivaladoras para
pisos irregulares, cor branco ou cinza

PÉROLA

REF.424

R$
2.100,00

R$
4.200,00

PÉROLA

REF.051

R$
360,00

R$
13.680,00

PÉROLA

REF.435

R$
700,00

R$
3.500,00
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2

8
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2

MESA PARA COMPUTADOR office/estudos
UNID. com gavetas, rodas, corrediça/bandeja móvel
para teclado, espaço para CPU
MESA DE REUNIÃO 200cmx100cm, material
UNID. MDP, pés em aço, poneriras nivaladoras para
pisos irregulares, cor branco ou cinza
CADEIRA fixa acolchoada; modelo secretária,
material: nylon e ferro, tamanho (AxLxP):
85cmx43cmx40cm, tipo do encosto:
UNID.
interlocutor, pés fixos, peso suportado: 120
kg, revestimento: tecido, cor azul. Garantia
mínima de 12 meses.
Cadeira Secretária Giratória Ultra com Braço
UNID. Digitador, Comprimento .19 Altura .54
Largura .54
Arquivo de aço ultra em chapa 26 com 4
UNID.
gavetas
Mesa para escritório em L com 3 ou mais
UNID. gavetas, mdp e ferro, dimensões: 75 x 150 x
170 cm (altura x largura x comprimento)

PÉROLA

REF.422

R$
500,00

R$
7.500,00

PÉROLA

REF.466

R$
840,00

R$
1.680,00

PÉROLA

REF.260

R$
170,00

R$
3.400,00

PÉROLA

REF.230

R$
410,00

R$
2.460,00

PÉROLA

REF.607

R$
1.100,00

R$
3.300,00

PÉROLA

REF.436

R$
740,00

R$
1.480,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1

R$
73.000,00

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ nº 30.202.533/0001-17, Insc. Estadual nº 148.121.580, com sede a
Fazenda Sítio Cachoeirinha, nº 285, Bairro Zona Rural, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail:
licitacaobrumado@gmail.com, Representante Legal: LEANDRO ARAUJO PEREIRA
LOTE 02 (MÓVEIS)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
JOGO DE SOFÁ 02 e 3 lugares, espessura do
braço: 12cm. Suporte: Até 120kg por assento,
assento: Espuma D-20 Braços: Espuma D-20
R$
R$
1
2
UNID. Tecido: Suede. 2 LUGARES Comprimento:
Next Sofás
Destaque
2.373,00
4.746,00
1,14 m, Altura: 0,78 m, Profundidade: 0,72 m.
3 LUGARES Comprimento: 1,60 m, Altura:
0,78 m, Profundidade: 0,72 m
ARMÁRIO de cozinha 05 portas e 01 gaveta
em MDF, puxadores cromados, dimensões
MARCA
R$
R$
2
6
UNID.
ARMC05
aproximadamente: Altura: 2,00m,
PROPRIA
1.406,00
8.436,00
largura:1,10m, profundidade:0,45m.
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 2
13.182,00
CS REI DO PLASTICO LTDA - EPP, CNPJ nº 30.060.599/0001-10, Insc. Estadual n º 645.904.864.119, com sede a Rua
Madagascar, nº 101, Bairro Jardim Paraíso, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, E-mail:
licitacao@reidoplasticosjc.com, Representante Legal: Samir Makarios
LOTE 03 (MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
CADEIRA de plástico, material polipropileno,
Cadeira
capacidade de 154KG, cor branca, dimensões:
R$
R$
1
50
UNID.
Prestmix
Bistrô
altura 89cm x largura 44cm x profundidade
56,92
2.846,00
Amanda
52 cm
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CADEIRA plástica; cor branca, em
polipropileno + aditivos, certificada pelo
Inmetro, empilhável, suporta ate 140 kg,
UNID.
altíssimo padrão de resistência e
durabilidade, medidasa: Comprimento: 53cm,
Largura: 55cm, Altura: 80cm.
MESA e CADEIRA plástica; cor branca, em
polipropileno + aditivos, conjunto com 1
mesa e 4 cadeiras, certificadas pelo Inmetro,
empilháveis, suporta ate 140 kg, altíssimo
UNID. padrão de resistência e durabilidade, medidas
da mesa: Comprimento: 70cm Largura:
70cm Altura: 75cm, medidas da cadeira:
Comprimento: 53cm Largura: 55cm Altura:
80cm.
Mesa plástica em propileno+aditivos,
certificadas pelo Inmetro, resistente. Medidas
UNID.
mesa: Comprimento: 70cm Largura: 70cm
Altura: 75cm

Prestmix

Cadeira
Bistrô
Amanda

R$
56,92

R$
2.276,80

Prestmix

Conjunto
Mesa
Monobloco
Stella e
Cadeira
Bistrô
Amanda

R$
347,68

R$
3.476,80

Prestmix

Mesa
Monobloco
Stella

R$
115,04

R$
1.150,40

VALOR TOTAL DO LOTE 3

R$
9.750,00

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP, CNPJ nº 07.628.070/0001-38, Insc. Estadual nº
209.420.113.0023, com sede a Avenida Bias Fortes, nº 405, Bairro Vila de Lourdes, na cidade de Curvelo, no Estado de Minas
Gerais, E-mail: orthovidacvo@gmail.com, Representante Legal: Anderson Carlos Diniz Silva
LOTE 04 (COLCHÕES)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
COLCHÃO solteiro, tecido poliéster,
densidade: D33, capacidade até 90KG,
AMONITA
R$
R$
1
8
UNID. dimensões e peso: altura: 0,14 cm,
ORTHOVIDA
PREMIUM
412,32
3.298,56
profundidade: 188 cm, largura: 88 cm, peso:
3,90 kg
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 4
3.298,56
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, com sede a Rua Fritz Spernau, nº 1000, Fundos,
Bairro Fortaleza, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, E-mail: licitacao1@vanguardeira.com.br, Representante
Legal: Edson Camilo
LOTE 05 (ANTENA PARABÓLICA)
VALOR (MÁXIMO
ACEITÁVEL)
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
Antena parabolica 1,70 kit completo.
Descrição antena parabólica tela 1,70 +
receptor nanobox Analogico + lnbf banda C E
R$
R$
1
2
UNID.
BEDIN
SAT
kit cabo 15 mts com conectores. esse kit E
862,84
1.725,68
compativel para todos modelos de TV tanto
de tubo ou TV lcd tela plana.
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 5
1.725,68
DANUBIO COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 06.114.043/0001-84, Insc. Estadual nº 063.267.587 - ME, com sede a Rua São João, nº
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28, Térreo, Bairro Centro-Camamuzinho, na cidade de Ibirapitanga, Estado da Bahia, E-mail:
fgdanubiocomercial@hotmail.com, Representante Legal: Fabrícia Gomes Lima Pereira
LOTE 06 (AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

2

3

4

20

15

APARELHO de ar condicionado; capacidade
de refrigeração 12.000 btus, tensão 220V,
nível máximo de ruído interno 50 db, tipo
split, modelo hi wall, características adicionais
UNID. 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem
fio. Garantia mínima de 12 meses.

VENTILADOR de mesa com 3 Velocidades, 6
Pás, com hélice de 40cm e 130W de potência,
UNID. 220V.

VENTILADOR de coluna 3 velocidades, 6 pás,
com hélice de 50cm e 126W de potência,
220V.

15

UNID.

3

Ventilador de Parede 220V Cor: Preto,
Material: Aço e Plástico
Potência: 130W, Diâmetro das hélices: 44
cm,Diâmetro da grade: 50 cm,Diâmetro das
hélices: 44 cm,Diâmetro da grade: 50 cm
Velocidade: Contínua, 1300 rpm,Conteúdo da
UNID. embalagem: 1 Ventilador,Dimensões
aproximadas do produto: 52 x 40 x 52 cm (a x
L x c),Dimensões aproximadas da embalagem:
51 x 14 x 51 cm (a x L x c),Peso aproximado
do produto: 2 Kg, Peso aproximado da
embalagem: 2,6 Kg, Informações Adicionais:
Com fusível térmico.

AGRATTO

VENTISOL

VENTISOL

VENTISOL

Ar
Condicionado
Split Hi Wall
Agratto Eco
Top 12000
BTU/h Frio
ECST12FR402 220 Volts
Ventilador de
Mesa
Ventisol Steel
50cm - 3
Velocidades
Ventisol
Turbo 6 Pás
50cm 3
Velocidades
Oscilante
Preto

Ventilador
De Parede
Ventisol
Premium
50Cm Preto

TOTAL

R$
1.700,00

R$
34.000,00

R$
224,50

R$
3.367,50

R$
238,00

R$
3.570,00

R$
220,83

R$
662,49

VALOR TOTAL DO LOTE 6

R$
41.599,99

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ nº 30.202.533/0001-17, Insc. Estadual nº 148.121.580, com sede a
Fazenda Sítio Cachoeirinha, nº 285, Bairro Zona Rural, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail:
licitacaobrumado@gmail.com, Representante Legal: LEANDRO ARAUJO PEREIRA
LOTE 07 (ELETRODOMÉSTICOS)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
APARELHO de microondas; capacidade 30
litros, Potência 800 W, Alimentação 220 volts,
R$
R$
1
10
UNID.
MIDEA
30L LIVA
Prato giratório, Relógio, Trava de segurança.
929,50
9.295,00
Garantia mínima de 12 meses.
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LIQUIDIFICADOR, capacidade 2 litros,
voltagem 220V, material plástico, uso
UNID. doméstico, com no mínimo 5 velocidades e
900w de potência, com função pulsar e copo
transparente. Garantia mínima de 12 meses.
LIQUIDIFICADOR, capacidade 1,75 litros,
voltagem 220 v, material plástico, uso
doméstico, 6 lâminas de aço, com no mínimo
UNID.
15 velocidades e 1000w de potência, com
função pulsar e copo transparente. Garantia
mínima de 12 meses.
EXAUSTOR PARA COZINHA: Potência 1/3 HP
170W, Rotação 1690 rpm, vazão 6000 m3/h,
UNID. tubo 23 cm, hélice 5 pás chapa, seletor de
ventilação/exaustão, velocidade máxima,
220V.Dimensões: 50 x 50 x 23.5 cm; 7.44 g
COIFA PARA COZINHA com funções de
depurador e exaustor, com três velocidades,
com filtro de carvão ativado e filtro de
alumínio, duto de exaustão flexível de
plástico / duto com diâmetro de 150mm.
Chaminé composta por duas peças em
Inox/Ideal para fogões até 6 queimadores.
Altura: 20,00cm /Largura:
60,00cm/Profundidade: 43,30cm/Peso:
4,30Kg
REFRIGERADOR consumo classe A, 334 litros,
2 portas, capacidade do freezer de 76l, 220V,
Dimensões: Altura: 166 cm, Largura: 60,3 cm,
Profundidade: 63,4 cm e Peso: 58 kg
FREEZER VERTICAL, consumo classe A,
capacidade de 142l, 1 porta, degelo manual,
220V, Dimensões: Altura 152 cm, Largura 52
cm, Profundidade 63.50 cm, Peso: 45 kg.
BEBEDOURO refrigerado para garrafão de
20L, 2 torneiras, bivolt, Dimensões
Aproximadas (AxLxP):1005 x 315 x 330 mm
Peso Líquido Aproximado: 14 Kg, Peso Bruto:
16,13 Kg
PURIFICADOR DE ÁGUA refrigerado, RFEIL
C+3, capacidade de 2,3L, 2 torneiras, 220V,

5

1

UNID.

6

12

UNID.

7

1

UNID.

8

7

UNID.

9

3

UNID.

10

1

FORNO ELÉTRICO 50L, potência de 1800W,
UNID. com timer, 220V

11

1

UNID.

12

6

13

10

14

8

Forno de Micro-ondas com Função Eco 20L –
Branco - 220 V
LAVADORA DE ROUPAS, capacidade 10KG,
dimensões aproximadamente: Altura:
UNID.
96,00cm, largura:48,50cm,
profundidade:55,50cm, 220V.
FERRO de passar a vapor, potência 1200W,
UNID.
220V.
FOGÃO 04 bocas, acendimento automático,
bivolt, produzido em aço carbono especial,
UNID.
grelhas e queimadores com ferro fundido,
pés revestidos com sapatas em PVC rígido,

MONDIAL

EASY 2L

R$
226,00

R$
1.808,00

MONDIAL

Power

R$
338,00

R$
1.014,00

TRON

Axial

R$
449,00

R$
898,00

SUGGAR

Slim 60CM

R$
1.356,00

R$
1.356,00

Consul

334 Litros,
CRD37

R$
3.399,00

R$
40.788,00

Consul

142 Litros
CVU20GB

R$
3.590,00

R$
3.590,00

Karina

K30

R$
1.073,00

R$
7.511,00

CONSUL

CPB34AS

BLACK+DECKER

Forno
Elétrico FT50

MIDEA

MRAB21

R$
1.300,00
R$
840,00
R$
900,00

R$
3.900,00
R$
840,00
R$
900,00

ELECTROLUX

LAC11

R$
730,00

R$
4.380,00

Mallory

Jupiter

R$
200,00

R$
2.000,00

Mônaco

Plus

R$
840,00

R$
6.720,00
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tubo coletor de gás cromado

VALOR TOTAL DO LOTE 7

R$
85.000,00

VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ nº 09.094.765/0001-02, Insc. Estadual nº 075238784, Insc.
Municipal nº 802095, com sede a Praça Manoel Novaes, nº 247-B, Bairro Centro, na cidade de Guanambi, Estado da Bahia, Email: VITORIAELETROGBI@GMAIL.COM, Representante Legal: Rita de Cássia da Silva Celestino
LOTE 08 (EQUIPAMENTOS DE SOM)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
CAIXA de som amplificadora; com 500W de
potência, alto-falante de 12”. Conectividade:
duas entradas para microfone e uma entrada
R$
R$
1
5
UNID. para instrumentos via cabo P10 , uma
MULTILASER
SP395
1.080,00
5.400,00
entrada auxiliar RCA para aparelhos não
amplificados, porta USB, entrada para cartão
SD/MMC, controle remoto. 220V.
MICROFONE profissional; frequência 109.00 ~
113.00Mhz, nível de saída: 10mV, conexão:
dois tipos (wireless e com fio), cabo para
R$
R$
2
4
UNID. conexão (3 metros), adaptador para receber
TOMATE
MT-1002
150,00
600,00
sinal. Dimensões do produto: Largura: 23,00
cm, Altura: 7,00 cm, Profundidade: 13,00 cm.
Garantia mínima de 12 meses. 220V.
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 8
6.000,00
IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, Insc. Municipal nº 10038033, Insc. Estadual nº
158.297.954, com sede a Rua Doutor Gerino de Souza Filho, nº 199, Sala 01/02, Bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas,
Estado da Bahia, E-mail: contato.imperioeletro@outlook.com, Representante Legal: DANILO COPQUE DOS SANTOS
LOTE 09 (SMART TV'S)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
SMART TV LED 43” Full HD, Quad Core,
R$
R$
1
2
UNID.
MULTILASER
TL-029
Bluetooth e HDMI, 220V.
2.225,00
4.450,00
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 9
4.450,00
VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ nº 09.094.765/0001-02, Insc. Estadual nº 075238784, Insc.
Municipal nº 802095, com sede a Praça Manoel Novaes, nº 247-B, Bairro Centro, na cidade de Guanambi, Estado da Bahia, Email: VITORIAELETROGBI@GMAIL.COM, Representante Legal: Rita de Cássia da Silva Celestino
LOTE 10 (SMARTPHONES)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
APARELHO CELULAR 32GB, 2GB RAM, TELA
R$
R$
1
3
UNID. 5.7", ANDROID, DUAL CHIP, 4G E
SAMSUNG
A03
800,00
2.400,00
PROCESSADOR OCTA CORE
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 10
2.400,00
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IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, Insc. Municipal nº 10038033, Insc. Estadual nº
158.297.954, com sede a Rua Doutor Gerino de Souza Filho, nº 199, Sala 01/02, Bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas,
Estado da Bahia, E-mail: contato.imperioeletro@outlook.com, Representante Legal: DANILO COPQUE DOS SANTOS
LOTE 11 (INDUSTRIAL)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
Bebedouro de Água Refrigerado Industrial 50
Litros de Coluna Knox Bebedouros + Filtro.
Bebedouro em aço inox. Água filtrada e
COLUNA 50L
R$
R$
1
1
UNID. gelada com qualidade em um único
FRISBEL
2T
2.284,20
2.284,20
reservatório. Acompanha filtro (externo) de
fácil instalação, aparador de água frontal em
chapa de aço inox com dreno.
BEBEDOURO refrigerado industrial coluna 25
litros sem adesivo frisbel + filtro, 2 torneiras
natural e gelada, corpo e estrutura em aço
R$
R$
2
1
UNID. inox 430 e base injetada, aparador de água
FRISBEL
25L 2T 220V
1.665,80
1.665,80
(pingadeira) em aço Inox 430, serpentina em
aço inox 304 (interna), Reservatório em
polipropileno atóxico, 220V.
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 11
3.950,00
RJ INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ nº 43.791.740/0001-04, com sede a Rua Cesário Bonacolsi, nº 73, Sala 05, Bairro Centro,
na cidade de Laurentino, no Estado de Santa Catarina, E-mail: rjinformatica2021@gmail.com, Representante Legal: REINY
BILK
LOTE 12 (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
Aparelho para projeção (Datashow)
- Dimensão do LCD: 0.53
- Método de projeção: Frontal / traseira /
montada no teto / sob a mesa
- Resolução Nativa: SVGA (800 x 600 pixels)
- Resolução Compatível: UXGA (1600 x 1200)
- Contraste: Até 22.000:1
- Reprodução de Cores: Até 1,07 bilhão de
cores
- Luminosidade / Brilho: 3500 ANSI Lúmens
- Relação de proporção: 4:3 (Nativo)
Ms550 3600
R$
R$
1
3
UNID. - Distância Focal: 21.85 - 24 mm
BENQ
Lúmens
4.900,00 14.700,00
- Tamanho da Imagem: 27.7? - 304.4?
- Entradas/Saídas: 1x HDMI 1.4v, -1x Entrada
VGA, 1x Vídeo composto, 1x Entrada de áudio
(3.5mm), 1x Entrada USB de serviço, 1x
RS232C, 1x Saída VGA, 1x Saída de áudio
(3.5mm)
- Dimensões (L x A x P): 29,8 x 9,6 x 23 cm
- Peso: 2,20 kg
OBS: Todas as medidas são aproximadas
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2

1

3

1

4

5

5

3

Computador Processador Intel Core I5 4570
3.20ghz, 6 mg - Lga 1150 - 4ª geração Oem 01
MARCA
SSD 120 GB, HD 1T, 08 GB de memória,
PROPRIA 5481
Monitor 22", Teclado e Mouse.
Scanner de Mesa de Alta Velocidade Duplex
ADS-2200 - 220V
- Interface: USB 2.0 de alta velocidade
- Compatibilidade: Windows xp (SP3),
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac os
X v10.10. X/10.11. X/10.11. X/10.12. X
(Download Only), Linux
-- Cabo usb: USB 2.0
- Dimensões: 29.9 x 20.6 x 17.8 cm
Digitalização:
- 2-in-1 Scanning
- Digitalização Frente e Verso (Duplex)
UNID.
CANON
- Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia
- Velocidade Máx. Digi talização: 35 ppm (em
cores/preto e branco, uma face) 70 ipm (em
cores/preto e branco, frente e verso)
- Modos de Digitalização: Digitalização de até
50 folhas, em cores e em uma única
passagem
- Área Máxima do Scanner: Até 21,6 cm x 86,3
cm
- Área de Digitalização: Até 21,6 cm x 86,3 cm
- Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi
Garantia: 12 meses de garantia
Computador com Processador core i5
MARCA
UNID. soquete 1155, 8 gb de Memoria, SSD 240,
PROPRIA
Monitor 19", Mouse e Teclado.
52824/
Impressora mfp 135w
multifuntional,Funções / Multitarefa
suportada: Imprimir, copiar, digitalizar
Velocidade de impressão: A4: Até 20 ppm;
Saída da primeira página, preto: Em até 8,3
sg, Resolução de impressão: Preto (Melhor):
Até 1.200 x 1.200 dpi
Tecnologia de impressão: Laser,Tecnologias
de resolução de impressão: ReC
Número dos cartuchos de impressão: 1
(preto)
Resolução da digitalização: Hardware: Até
4800 x 4800 dpi; Ótica: Até 600 x 600
UNID.
ELGIN PATUM
dpi,Tamanho da digitalização: Base plana:
216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol.
Funções avançadas do scanner: Digitalizar
para wsd (apenas suporte à rede); Número
Máximo de Cópias: Até 99
cópias,Dimensionamento da Copiadora: 25
até 400
Conectividade padrão: USB 2.0 de alta
velocidade, 802.11g/b sem fio
Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n
incorporada
Impressão via Wi-Fi Direct,Memória: Padrão:
128 mb; Máximo: 128 mb
UNID.

LG 24MP400B

R$
3.200,00

R$
3.200,00

DR-C240

R$
2.454,99

R$
2.454,99

PCTOP
MLP190

R$
2.139,00

R$
10.695,00

M6550NW

R$
1.650,00

R$
4.950,00
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Velocidade do processador: 600 MHz
Cartuchos substitutos: Cartucho de toner
laser hp 105A preto original (1000 páginas).

VALOR TOTAL DO LOTE 12

R$
35.999,99

LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521, Térreo, Bairro
Nova Itabuna, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, E-mail: lojadafabricam@gmail.com, Representante Legal: IVO
MONTARGIL FONSECA FILHO
LOTE 13 (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
Armário baixo confeccionado em madeira
(mdp) com 2 portas e 3 prateleiras internas.
Fechadura cilíndrica tipo Yale com sistema
R$
R$
1
5
UNID. articulado. Puxadores em polietileno. Pés que
PÉROLA
REF.628
430,00
2.150,00
permitem regulagem quando há desnível do
piso. Dimensões: 68,5 cm de altura x 89 cm
de largura x 38 cm de profundidade.
Armário baixo com 2 portas de correr
movimentadas por roldanas de nylon.
Confeccionado em madeira (mdp). 2
prateleiras internas. Puxador embutido.
R$
R$
2
5
UNID.
PÉROLA
REF.625
Fechadura articulável centralizada para
430,00
2.150,00
fechamento simultâneo das portas.
Dimensões: 70 cm de altura x 120 cm de
largura x 52 cm de profundidade.
Cadeira fixa iso empilhável com estrutura
confeccionada em tubo de aço de formato
oblongo, seção 16x30 mm. Assento e encosto
R$
R$
3
20
UNID.
PÉROLA
REF.255
em polipropileno cor Preto. Com design
130,00
2.600,00
anatômico. Pintura epóxi eletrostática na cor
preta.
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4

5

UNID.

5

25

UNID.

6

10

UNID.

7

3

UNID.

8

20

UNID.

Cadeira Secretária Pé Palito. Revestimento do
assento e encosto em tecido polipropileno.
Assento e encosto de madeira compensada.
Assento e encosto em espuma injetada com
densidade média de 55kg/m3. Confeccionado
em tubo de aço de 1'. Encosto em 02 tubos
de aço paralelos. Medidas Assento: 41 cm
largura x 39 cm profundidade x 50 cm
espessura. Medidas Encosto: 36 cm largura x
29 cm altura x 45 espessura. Altura total até o
chão: 83 cm. Dimensões aproximadas do
produto montado: 42 cm largura x 56 cm
profundidade x 83 cm altura. Cor Preto.
Cadeira Modelo executiva. Revestida em
tecido de alta qualidade. Confeccionada em
espuma laminada de alta densidade. Pistão a
gás, que possibilita regulagem de altura do
assento, altura e inclinação do encosto. Braço
digitador com regulagem de altura. Encosto
com corte ergonômico cervical. Assento
anatômico. Assento: 475mm (Largura) X
445mm (Profundidade) X 50mm (Espessura).
Encosto: 400mm (Largura) X 340mm
(Profundidade) X 50mm (Espessura).
Medidas: A - 0,93 Cm / L - 0,55 Cm / P - 0,55
Cm. Cor preto.
Cadeira longarina de 3 lugares com estrutura
confeccionada em aço. Assentos e encostos
em polipropileno cor Preto. Com design
anatômico. Pintura epóxi eletrostática na cor
preta.
Mesa de escritório em "L", com 02 gavetas,
com chave, com tampo e retaguarda lisos
produzido em MDP com 15 mm e
acabamento em fita de 1mm, pés duplos
abertos produzido em aço e sapata
niveladoras de altura, com suporte retrátil
para teclado de computador. Medidas: 1,20m
X 1,60m X 0,74m, cor branco.
Mesa Secretária com 03 gavetas, com chaves
e pés eletro calhas. Medidas: 1,20m X 0,60m
X 0,74m, cor Argila.

PÉROLA

REF.199

R$
140,00

R$
700,00

PÉROLA

REF.266

R$
480,00

R$
12.000,00

PÉROLA

REF.051

R$
400,00

R$
4.000,00

PÉROLA

REF.478

R$
800,00

R$
2.400,00

PÉROLA

REF.427

R$
450,00

R$
9.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 13

R$
35.000,00

LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521, Térreo, Bairro
Nova Itabuna, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, E-mail: lojadafabricam@gmail.com, Representante Legal: IVO
MONTARGIL FONSECA FILHO
LOTE 14 (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
DESCRIÇÃO
MARCA
MODELO
TOTAL
UNITARIO
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1

35

UNID.

2

20

UNID.

3

25

UNID.

4

5

UNID.

5

15

UNID.

6

40

UNID.

ARMÁRIO confeccionado em chapa de aço
carbono de espessura 0,45 mm (chapa 26),
com 2 portas e 3 prateleiras fixas. Dimensões
do armário: 1870 mm altura x 900 mm
largura x 400 mm profundidade. Pintura
eletrostática apos tratamento antiferruginoso
na cor cinza. Capacidade de carga de 40 kg
por prateleira. Porta com fechadura tipo
tambor e pés com ponteiras de borracha.
ARQUIVO DE AÇO, 04 gavetas, chapa 26
(0,40mm), cor: cinza texturizado, fechamento
por chave, medidas: Comprimento x Largura x
Profundidade: 133.5 cm x 46 cm x 46 cm
ESTANTE DE AÇO 30cm com 5 prateleiras
reguláveis, suporta até 25 kg distribuídos por
prateleira e 120 kg no total, espessura:
prateleira de chapa 28 e coluna de chapa 20,
medidas: altura 1830mm x largura 920mm x
profundidade 300mm, prateleiras com 3
dobras nas laterais e reforço central, pintura
eletrostática a pó automatizada com
fosfatização, cor cinza.
ARMÁRIO de aço; 2 portas, cor cinza
texturizado, fechamento por chave, portas
com reforço interno, medidas aproximadas:
altura 173cm x largura 90cm x profundidade
35cm, com 3, prateleiras regulaveis . Garantia
minima de 12 meses.
Armário de Aço 2 Portas, 3 Prateleiras. Chapa
das prateleiras: 26 (0,45mm). Chapa das
travas: 20 (0,90mm). Dimensões (ALP/cm):
150 x 75 x 32. Pintura: Eletrostática / Epóxi.
Peso suportado: 30Kg por prateleira.
Arquivo de Aço 4 Gavetas. Confeccionado em
chapa de aço 26, destinado a utilização de
armazenamento de documentos por meio de
pastas suspensas. Sistema de fechadura de
miolo. Gavetas em sistema de deslizamento
por patins de nylon com capacidade de carga
de 10kg por gaveta uniformemente
distribuído. Pintura eletrostática, em linha
automatizada e contínua, com tinta a pó.
Dimensões: Altura: 1,33m, Largura: 0,46m,
Profundidade: 0,49m.

PEROLA

REF.850

R$
1.000,00

R$
35.000,00

PEROLA

REF.607

R$
950,00

R$
19.000,00

PEROLA

REF.180

R$
280,00

R$
7.000,00

PEROLA

REF.866

R$
920,00

R$
4.600,00

PEROLA

REF.780

R$
800,00

R$
12.000,00

PEROLA

REF.607

R$
860,00

R$
34.400,00

VALOR TOTAL

R$
112.000,00

VALOR GLOBAL

R$
427.356,22

Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BA, SR. SILVAN BALEEIRO DE
SOUSA em conjunto com ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, Secretário Municipal de
Administração e Planejamento, no uso das atribuições que são conferidas por lei, e
do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o Decreto
Municipal nº 014/2017 e alterações posteriores, HOMOLOGA o resultado da licitação,
onde a Sra. Pregoeira adjudicou o registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis,
eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção
dos órgãos da Prefeitura Municipal, aos licitantes:

LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/000116, Lote 1 - R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais); Lote 13 - R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais); e, Lote 14 - R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), correspondendo ao
valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais);
RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ nº 30.202.533/0001-17,
Lote 2 - R$ 13.182,00 (treze mil, cento e oitenta e dois reais); e, Lote 7 – R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais), correspondendo ao valor total de R$ 98.182,00 (noventa e
oito mil, cento e oitenta e dois reais);
CS REI DO PLASTICO LTDA - EPP, CNPJ nº 30.060.599/0001-10, Lote 3 no valor
total de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais);
INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP, CNPJ nº
07.628.070/0001-38, Lote 4 no valor total de R$ 3.298,56 (três mil, duzentos e noventa
e oito reais e cinquenta e seis centavos);
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, Lote 5 no
valor total de R$ 1.725,68 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito
centavos);
DANUBIO COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 06.114.043/0001-84, Lote 6 no valor total de
R$ 41.599,99 (quarenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos);
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VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ nº
09.094.765/0001-02, Lote 8 – R$ 6.000,00 (seis mil reais); e, Lote 10 – R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), correspondendo ao valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e
quatrocentos reais);
IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, Lote
9 – R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais); e, Lote 11 – R$ 3.950,00
(três mil, novecentos e cinquenta reais), correspondendo ao valor total de R$ 8.400,00
(oito mil e quatrocentos reais);
RJ INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ nº 43.791.740/0001-04, Lote 12 no valor total de
R$ 35.999,99 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos).
Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.

Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
201 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações e quantidades descritas no
TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 06/07/2022 a 06/07/2023.
LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521, Térreo, Bairro
Nova Itabuna, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, E-mail: lojadafabricam@gmail.com, Representante Legal: IVO
MONTARGIL FONSECA FILHO
LOTE 01 (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

50

2

30

3

2

4

38

5

5

6

15

CADEIRA estofada giratória Com braços reguláveis,
estrutura metálica de seção tubular, sendo assento e
encosto em espuma injetada, contém encosto com
regulagem horizontal e vertical e assento com
UNID.
regulagem de altura, revestido em tecido J serrano.
Modelo: MI.229 Medidas: Largura 0,60 x Altura 0,93 x
Profundidade 0,58 Peso Suportado: 120 kg Medidas
encosto: Largura 0,44cm X Altura 0,36cm
MESA PARA ESCRITÓRIO Borda Flexível com 2 Gavetas
120 x 58 cm. Material: Estrutura em aço carbono e
UNID. tampo em MDF. Altura: 76 cm. Largura: 120 cm.
Profundidade: 58 cm.
MESA refeitório tubo 30 x 50 x 1,06 mm com 10 bancos
escamoteáveis, tampo de 2740 x 800 x 30mm
revestido em formica branca tx. somente pintada.
Medida da mesa aberta largura total 1480mm.
CADEIRA LONGARINA ISO de 3 lugares, acento e
encosto injetado em polipropileno (pp) de alta
UNID.
resistência, estrutura em aço, com pintura epóxi
eletrostática, capacidade:120kg por lugar, cor preta.
MESA DELTA L estação trabalho escritório 120x240 c/
02 gavetas com chave, material MDP, pés em aço,
UNID.
poneriras nivaladoras para pisos irregulares, cor branco
ou cinza
MESA PARA COMPUTADOR office/estudos com
UNID.
gavetas, rodas, corrediça/bandeja móvel para teclado,
UNID.

TOTAL

PÉROLA

REF.291

R$
450,00

R$
22.500,00

PÉROLA

REF.390

R$
310,00

R$
9.300,00

PÉROLA

REF.424

R$
2.100,00

R$
4.200,00

PÉROLA

REF.051

R$
360,00

R$
13.680,00

PÉROLA

REF.435

R$
700,00

R$
3.500,00

PÉROLA

REF.422

R$
500,00

R$
7.500,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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espaço para CPU

7

2

8

20

9

6

MESA DE REUNIÃO 200cmx100cm, material MDP, pés
UNID. em aço, poneriras nivaladoras para pisos irregulares,
cor branco ou cinza
CADEIRA fixa acolchoada; modelo secretária, material:
nylon e ferro, tamanho (AxLxP): 85cmx43cmx40cm,
UNID. tipo do encosto: interlocutor, pés fixos, peso
suportado: 120 kg, revestimento: tecido, cor azul.
Garantia mínima de 12 meses.
Cadeira Secretária Giratória Ultra com Braço Digitador,
UNID. Comprimento .19 Altura .54 Largura .54

10

3

UNID.

2

Mesa para escritório em L com 3 ou mais gavetas, mdp
UNID. e ferro, dimensões: 75 x 150 x 170 cm (altura x largura
x comprimento)

11

Arquivo de aço ultra em chapa 26 com 4 gavetas

PÉROLA

REF.466

R$
840,00

R$
1.680,00

PÉROLA

REF.260

R$
170,00

R$
3.400,00

PÉROLA

REF.230

PÉROLA

REF.607

R$
410,00
R$
1.100,00

R$
2.460,00
R$
3.300,00

PÉROLA

REF.436

R$
740,00

R$
1.480,00
R$
73.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1

LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521, Térreo, Bairro
Nova Itabuna, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, E-mail: lojadafabricam@gmail.com, Representante Legal: IVO
MONTARGIL FONSECA FILHO
LOTE 13 (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

5

UNID.

2

5

UNID.

3

20

UNID.

4

5

UNID.

Armário baixo confeccionado em madeira (mdp) com 2
portas e 3 prateleiras internas. Fechadura cilíndrica
tipo Yale com sistema articulado. Puxadores em
polietileno. Pés que permitem regulagem quando há
desnível do piso. Dimensões: 68,5 cm de altura x 89 cm
de largura x 38 cm de profundidade.
Armário baixo com 2 portas de correr movimentadas
por roldanas de nylon. Confeccionado em madeira
(mdp). 2 prateleiras internas. Puxador embutido.
Fechadura articulável centralizada para fechamento
simultâneo das portas. Dimensões: 70 cm de altura x
120 cm de largura x 52 cm de profundidade.
Cadeira fixa iso empilhável com estrutura
confeccionada em tubo de aço de formato oblongo,
seção 16x30 mm. Assento e encosto em polipropileno
cor Preto. Com design anatômico. Pintura epóxi
eletrostática na cor preta.
Cadeira Secretária Pé Palito. Revestimento do assento
e encosto em tecido polipropileno. Assento e encosto
de madeira compensada. Assento e encosto em
espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.
Confeccionado em tubo de aço de 1'. Encosto em 02
tubos de aço paralelos. Medidas Assento: 41 cm
largura x 39 cm profundidade x 50 cm espessura.
Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 45
espessura. Altura total até o chão: 83 cm. Dimensões
aproximadas do produto montado: 42 cm largura x 56
cm profundidade x 83 cm altura. Cor Preto.

TOTAL

PÉROLA

REF.628

R$
430,00

R$
2.150,00

PÉROLA

REF.625

R$
430,00

R$
2.150,00

PÉROLA

REF.255

R$
130,00

R$
2.600,00

PÉROLA

REF.199

R$
140,00

R$
700,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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5

25

UNID.

6

10

UNID.

7

3

UNID.

8

20

UNID.

Cadeira Modelo executiva. Revestida em tecido de alta
qualidade. Confeccionada em espuma laminada de alta
densidade. Pistão a gás, que possibilita regulagem de
altura do assento, altura e inclinação do encosto. Braço
digitador com regulagem de altura. Encosto com corte
ergonômico cervical. Assento anatômico. Assento:
475mm (Largura) X 445mm (Profundidade) X 50mm
(Espessura). Encosto: 400mm (Largura) X 340mm
(Profundidade) X 50mm (Espessura). Medidas: A - 0,93
Cm / L - 0,55 Cm / P - 0,55 Cm. Cor preto.
Cadeira longarina de 3 lugares com estrutura
confeccionada em aço. Assentos e encostos em
polipropileno cor Preto. Com design anatômico.
Pintura epóxi eletrostática na cor preta.
Mesa de escritório em "L", com 02 gavetas, com chave,
com tampo e retaguarda lisos produzido em MDP com
15 mm e acabamento em fita de 1mm, pés duplos
abertos produzido em aço e sapata niveladoras de
altura, com suporte retrátil para teclado de
computador. Medidas: 1,20m X 1,60m X 0,74m, cor
branco.
Mesa Secretária com 03 gavetas, com chaves e pés
eletro calhas. Medidas: 1,20m X 0,60m X 0,74m, cor
Argila.

PÉROLA

REF.266

R$
480,00

R$
12.000,00

PÉROLA

REF.051

R$
400,00

R$
4.000,00

PÉROLA

REF.478

R$
800,00

R$
2.400,00

PÉROLA

REF.427

R$
450,00

R$
9.000,00
R$
35.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 13

LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16, com sede a Rua A, nº 521, Térreo, Bairro
Nova Itabuna, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, E-mail: lojadafabricam@gmail.com, Representante Legal: IVO
MONTARGIL FONSECA FILHO
LOTE 14 (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

35

2

20

3

25

ARMÁRIO confeccionado em chapa de aço carbono de
espessura 0,45 mm (chapa 26), com 2 portas e 3
prateleiras fixas. Dimensões do armário: 1870 mm
altura x 900 mm largura x 400 mm profundidade.
UNID.
Pintura eletrostática apos tratamento antiferruginoso
na cor cinza. Capacidade de carga de 40 kg por
prateleira. Porta com fechadura tipo tambor e pés com
ponteiras de borracha.
ARQUIVO DE AÇO, 04 gavetas, chapa 26 (0,40mm), cor:
cinza texturizado, fechamento por chave, medidas:
UNID.
Comprimento x Largura x Profundidade: 133.5 cm x 46
cm x 46 cm
ESTANTE DE AÇO 30cm com 5 prateleiras reguláveis,
suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 120 kg
no total, espessura: prateleira de chapa 28 e coluna de
UNID. chapa 20, medidas: altura 1830mm x largura 920mm x
profundidade 300mm, prateleiras com 3 dobras nas
laterais e reforço central, pintura eletrostática a pó
automatizada com fosfatização, cor cinza.

TOTAL

PEROLA

REF.850

R$
1.000,00

R$
35.000,00

PEROLA

REF.607

R$
950,00

R$
19.000,00

PEROLA

REF.180

R$
280,00

R$
7.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4

5

5

15

6

40

ARMÁRIO de aço; 2 portas, cor cinza texturizado,
fechamento por chave, portas com reforço interno,
UNID. medidas aproximadas: altura 173cm x largura 90cm x
profundidade 35cm, com 3, prateleiras regulaveis .
Garantia minima de 12 meses.
Armário de Aço 2 Portas, 3 Prateleiras. Chapa das
prateleiras: 26 (0,45mm). Chapa das travas: 20
UNID. (0,90mm). Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32. Pintura:
Eletrostática / Epóxi. Peso suportado: 30Kg por
prateleira.
Arquivo de Aço 4 Gavetas. Confeccionado em chapa de
aço 26, destinado a utilização de armazenamento de
documentos por meio de pastas suspensas. Sistema de
fechadura de miolo. Gavetas em sistema de
UNID. deslizamento por patins de nylon com capacidade de
carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído.
Pintura eletrostática, em linha automatizada e
contínua, com tinta a pó. Dimensões: Altura: 1,33m,
Largura: 0,46m, Profundidade: 0,49m.

PEROLA

REF.866

R$
920,00

R$
4.600,00

PEROLA

REF.780

R$
800,00

R$
12.000,00

PEROLA

REF.607

R$
860,00

R$
34.400,00

VALOR TOTAL DO LOTE 14

R$
112.000,00

VALOR TOTAL

R$
220.000,00

Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.
Instituição Gerenciadora: Antônio
Administração e Planejamento

Alves

de

Souza,

Secretário

Municipal

de

Detentora da Ata: Contratada: LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, CNPJ nº 35.807.941/0001-16 – Ivo Montargil Fonseca Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações e quantidades descritas no
TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 06/07/2022 a 06/07/2023.
RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ nº 30.202.533/0001-17, Insc. Estadual nº 148.121.580, com sede a
Fazenda Sítio Cachoeirinha, nº 285, Bairro Zona Rural, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail:
licitacaobrumado@gmail.com, Representante Legal: LEANDRO ARAUJO PEREIRA
LOTE 02 (MÓVEIS)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

2

2

6

JOGO DE SOFÁ 02 e 3 lugares, espessura do braço:
12cm. Suporte: Até 120kg por assento, assento:
Espuma D-20 Braços: Espuma D-20 Tecido: Suede.
UNID.
2 LUGARES Comprimento: 1,14 m, Altura: 0,78 m,
Profundidade: 0,72 m. 3 LUGARES Comprimento:
1,60 m, Altura: 0,78 m, Profundidade: 0,72 m
ARMÁRIO de cozinha 05 portas e 01 gaveta em
MDF, puxadores cromados, dimensões
UNID.
aproximadamente: Altura: 2,00m, largura:1,10m,
profundidade:0,45m.

TOTAL

Next Sofás

Destaque

R$
2.373,00

R$
4.746,00

MARCA
PROPRIA

ARMC05

R$
1.406,00

R$
8.436,00
R$
13.182,00

VALOR TOTAL DO LOTE 2

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ nº 30.202.533/0001-17, Insc. Estadual nº 148.121.580, com sede a
Fazenda Sítio Cachoeirinha, nº 285, Bairro Zona Rural, na cidade de Brumado, Estado da Bahia, E-mail:
licitacaobrumado@gmail.com, Representante Legal: LEANDRO ARAUJO PEREIRA
LOTE 07 (ELETRODOMÉSTICOS)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

10

APARELHO de microondas; capacidade 30 litros,
Potência 800 W, Alimentação 220 volts, Prato
UNID.
giratório, Relógio, Trava de segurança. Garantia
mínima de 12 meses.

MIDEA

30L LIVA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$
929,50

TOTAL
R$
9.295,00
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2

8

3

3

4

2

LIQUIDIFICADOR, capacidade 2 litros, voltagem
220V, material plástico, uso doméstico, com no
UNID. mínimo 5 velocidades e 900w de potência, com
função pulsar e copo transparente. Garantia
mínima de 12 meses.
LIQUIDIFICADOR, capacidade 1,75 litros, voltagem
220 v, material plástico, uso doméstico, 6 lâminas
UNID. de aço, com no mínimo 15 velocidades e 1000w de
potência, com função pulsar e copo transparente.
Garantia mínima de 12 meses.
EXAUSTOR PARA COZINHA: Potência 1/3 HP 170W,
Rotação 1690 rpm, vazão 6000 m3/h, tubo 23 cm,
UNID. hélice 5 pás chapa, seletor de ventilação/exaustão,
velocidade máxima, 220V.Dimensões: 50 x 50 x
23.5 cm; 7.44 g

EASY 2L

R$
226,00

R$
1.808,00

MONDIAL

Power

R$
338,00

R$
1.014,00

TRON

Axial

R$
449,00

R$
898,00

R$
1.356,00

R$
1.356,00

R$
3.399,00

R$
40.788,00

R$
3.590,00

R$
3.590,00

R$
1.073,00

R$
7.511,00

R$
1.300,00

R$
3.900,00

R$
840,00

R$
840,00

R$
900,00

R$
900,00

R$
730,00

R$
4.380,00

COIFA PARA COZINHA com funções de depurador e
exaustor, com três velocidades, com filtro de
carvão ativado e filtro de alumínio, duto de
exaustão flexível de plástico / duto com diâmetro
Slim
SUGGAR
de 150mm. Chaminé composta por duas peças em
60CM
Inox/Ideal para fogões até 6 queimadores. Altura:
20,00cm /Largura: 60,00cm/Profundidade:
43,30cm/Peso: 4,30Kg
REFRIGERADOR consumo classe A, 334 litros, 2
334
portas, capacidade do freezer de 76l, 220V,
Consul
Litros,
Dimensões: Altura: 166 cm, Largura: 60,3 cm,
CRD37
Profundidade: 63,4 cm e Peso: 58 kg
FREEZER VERTICAL, consumo classe A, capacidade
142
de 142l, 1 porta, degelo manual, 220V, Dimensões:
Consul
Litros
Altura 152 cm, Largura 52 cm, Profundidade 63.50
CVU20GB
cm, Peso: 45 kg.
BEBEDOURO refrigerado para garrafão de 20L, 2
torneiras, bivolt, Dimensões Aproximadas
(AxLxP):1005 x 315 x 330 mm
Karina
K30
Peso Líquido Aproximado: 14 Kg, Peso Bruto: 16,13
Kg
PURIFICADOR DE ÁGUA refrigerado, RFEIL C+3,
CONSUL
CPB34AS
capacidade de 2,3L, 2 torneiras, 220V,
FORNO ELÉTRICO 50L, potência de 1800W, com
Forno
timer, 220V
BLACK+DECKER Elétrico
FT50
Forno de Micro-ondas com Função Eco 20L –
MIDEA
MRAB21
Branco - 220 V
LAVADORA DE ROUPAS, capacidade 10KG,
dimensões aproximadamente: Altura: 96,00cm,
ELECTROLUX
LAC11
largura:48,50cm, profundidade:55,50cm, 220V.

5

1

UNID.

6

12

UNID.

7

1

UNID.

8

7

UNID.

9

3

UNID.

10

1

UNID.

11

1

UNID.

12

6

UNID.

13

10

UNID.

8

FOGÃO 04 bocas, acendimento automático, bivolt,
produzido em aço carbono especial, grelhas e
UNID. queimadores com ferro fundido, pés revestidos
com sapatas em PVC rígido, tubo coletor de gás
cromado

14

MONDIAL

FERRO de passar a vapor, potência 1200W, 220V.

Mallory

Jupiter

R$
200,00

R$
2.000,00

Mônaco

Plus

R$
840,00

R$
6.720,00

VALOR TOTAL DO LOTE 7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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R$
98.182,00

VALOR TOTAL

Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.
Instituição Gerenciadora: Antônio
Administração e Planejamento

Alves

de

Souza,

Secretário

Municipal

de

Detentora da Ata: Contratada: RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME,
CNPJ nº 30.202.533/0001-17 – Leandro Araújo Pereira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações e quantidades descritas no
TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 06/07/2022 a 06/07/2023.
CS REI DO PLASTICO LTDA - EPP, CNPJ nº 30.060.599/0001-10, Insc. Estadual n º 645.904.864.119, com sede a Rua
Madagascar, nº 101, Bairro Jardim Paraíso, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, E-mail:
licitacao@reidoplasticosjc.com, Representante Legal: Samir Makarios
LOTE 03 (MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

2

50

40

3

10

4

10

CADEIRA de plástico, material polipropileno,
UNID. capacidade de 154KG, cor branca, dimensões: altura
89cm x largura 44cm x profundidade 52 cm
CADEIRA plástica; cor branca, em polipropileno +
aditivos, certificada pelo Inmetro, empilhável, suporta
UNID. ate 140 kg, altíssimo padrão de resistência e
durabilidade, medidasa: Comprimento: 53cm, Largura:
55cm, Altura: 80cm.
MESA e CADEIRA plástica; cor branca, em polipropileno
+ aditivos, conjunto com 1 mesa e 4 cadeiras,
certificadas pelo Inmetro, empilháveis, suporta ate 140
UNID. kg, altíssimo padrão de resistência e durabilidade,
medidas da mesa: Comprimento: 70cm Largura: 70cm
Altura: 75cm, medidas da cadeira: Comprimento: 53cm
Largura: 55cm Altura: 80cm.
Mesa plástica em propileno+aditivos, certificadas pelo
UNID. Inmetro, resistente. Medidas mesa: Comprimento:
70cm Largura: 70cm Altura: 75cm

TOTAL

Prestmix

Cadeira
Bistrô
Amanda

R$
56,92

R$
2.846,00

Prestmix

Cadeira
Bistrô
Amanda

R$
56,92

R$
2.276,80

R$
347,68

R$
3.476,80

R$
115,04

R$
1.150,40

Prestmix

Prestmix

Conjunto
Mesa
Monobloco
Stella e
Cadeira
Bistrô
Amanda
Mesa
Monobloco
Stella

VALOR TOTAL DO LOTE 3

R$
9.750,00

VALOR TOTAL

R$
9.750,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
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Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.
Instituição Gerenciadora: Antônio
Administração e Planejamento

Alves

de

Souza,

Secretário

Municipal

de

Detentora da Ata: Contratada: CS REI DO PLASTICO LTDA - EPP, CNPJ nº
30.060.599/0001-10 – Samir Makarios
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações e quantidades descritas no
TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 06/07/2022 a 06/07/2023.
INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP, CNPJ nº 07.628.070/0001-38, Insc. Estadual nº
209.420.113.0023, com sede a Avenida Bias Fortes, nº 405, Bairro Vila de Lourdes, na cidade de Curvelo, no Estado de Minas
Gerais, E-mail: orthovidacvo@gmail.com, Representante Legal: Anderson Carlos Diniz Silva
LOTE 04 (COLCHÕES)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

8

COLCHÃO solteiro, tecido poliéster, densidade: D33,
capacidade até 90KG, dimensões e peso: altura: 0,14
UNID.
cm, profundidade: 188 cm, largura: 88 cm, peso: 3,90
kg

ORTHOVIDA

AMONITA
PREMIUM

R$
412,32

TOTAL
R$
3.298,56

VALOR TOTAL DO LOTE 4

R$
3.298,56

VALOR TOTAL

R$
3.298,56

Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.
Instituição Gerenciadora: Antônio
Administração e Planejamento

Alves

de

Souza,

Secretário

Municipal

de

Detentora da Ata: Contratada: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA
LTDA - EPP, CNPJ nº 07.628.070/0001-38 – Anderson Carlos Diniz Silva
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações e quantidades descritas no
TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 06/07/2022 a 06/07/2023.
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, com sede a Rua Fritz Spernau, nº 1000, Fundos,
Bairro Fortaleza, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, E-mail: licitacao1@vanguardeira.com.br, Representante
Legal: Edson Camilo
LOTE 05 (ANTENA PARABÓLICA)
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR (MÁXIMO
ACEITÁVEL)

MODELO

UNITARIO

1

2

Antena parabolica 1,70 kit completo. Descrição antena
parabólica tela 1,70 + receptor nanobox Analogico +
UNID. lnbf banda C E kit cabo 15 mts com conectores. esse kit
E compativel para todos modelos de TV tanto de tubo
ou TV lcd tela plana.

BEDIN

SAT

R$
862,84

TOTAL

R$
1.725,68

VALOR TOTAL DO LOTE 5

R$
1.725,68

VALOR TOTAL

R$
1.725,68

Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.
Instituição Gerenciadora: Antônio
Administração e Planejamento

Alves

de

Souza,

Secretário

Municipal

de

Detentora da Ata: Contratada: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - EPP, CNPJ nº
10.942.831/0001-36 – Edson Camilo
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações e quantidades descritas no
TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 06/07/2022 a 06/07/2023.
DANUBIO COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 06.114.043/0001-84, Insc. Estadual nº 063.267.587 - ME, com sede a Rua São João, nº
28, Térreo, Bairro Centro-Camamuzinho, na cidade de Ibirapitanga, Estado da Bahia, E-mail:
fgdanubiocomercial@hotmail.com, Representante Legal: Fabrícia Gomes Lima Pereira
LOTE 06 (AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

20

APARELHO de ar condicionado; capacidade de
Ar
refrigeração 12.000 btus, tensão 220V, nível máximo
Condicionado
de ruído interno 50 db, tipo split, modelo hi wall,
Split Hi Wall
características adicionais 1 ciclo frio, selo procel,
Agratto Eco
UNID. controle remoto sem fio. Garantia mínima de 12
AGRATTO
Top 12000
meses.
BTU/h Frio
ECST12FR402 220 Volts
VENTILADOR de mesa com 3 Velocidades, 6 Pás,
com hélice de 40cm e 130W de potência, 220V.

2

15

UNID.

VENTILADOR de coluna 3 velocidades, 6 pás, com
hélice de 50cm e 126W de potência, 220V.
3

15

UNID.

TOTAL

R$
1.700,00

R$
34.000,00

R$
224,50

R$
3.367,50

R$
238,00

R$
3.570,00

Ventilador de
Mesa
VENTISOL Ventisol Steel
50cm - 3
Velocidades
Ventisol
Turbo 6 Pás
50cm 3
VENTISOL
Velocidades
Oscilante
Preto

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
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4

3

Ventilador de Parede 220V Cor: Preto, Material: Aço
e Plástico
Potência: 130W, Diâmetro das hélices: 44
cm,Diâmetro da grade: 50 cm,Diâmetro das hélices:
44 cm,Diâmetro da grade: 50 cm
Velocidade: Contínua, 1300 rpm,Conteúdo da
UNID.
embalagem: 1 Ventilador,Dimensões aproximadas
do produto: 52 x 40 x 52 cm (a x L x c),Dimensões
aproximadas da embalagem: 51 x 14 x 51 cm (a x L x
c),Peso aproximado do produto: 2 Kg, Peso
aproximado da embalagem: 2,6 Kg, Informações
Adicionais: Com fusível térmico.

VENTISOL

Ventilador
De Parede
Ventisol
Premium
50Cm Preto

R$
220,83

R$
662,49

VALOR TOTAL DO LOTE 6

R$
41.599,99

VALOR TOTAL

R$
41.599,99

Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.
Instituição Gerenciadora: Antônio
Administração e Planejamento

Alves

de

Souza,

Secretário

Detentora da Ata: Contratada: DANUBIO COMERCIAL
06.114.043/0001-84 – Fabrícia Gomes Lima Pereira

Municipal

LTDA,
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações e quantidades descritas no
TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 06/07/2022 a 06/07/2023.
VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ nº 09.094.765/0001-02, Insc. Estadual nº 075238784, Insc.
Municipal nº 802095, com sede a Praça Manoel Novaes, nº 247-B, Bairro Centro, na cidade de Guanambi, Estado da Bahia, Email: VITORIAELETROGBI@GMAIL.COM, Representante Legal: Rita de Cássia da Silva Celestino
LOTE 08 (EQUIPAMENTOS DE SOM)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

5

2

4

CAIXA de som amplificadora; com 500W de potência,
alto-falante de 12”. Conectividade: duas entradas para
microfone e uma entrada para instrumentos via cabo
UNID.
MULTILASER SP395
P10 , uma entrada auxiliar RCA para aparelhos não
amplificados, porta USB, entrada para cartão SD/MMC,
controle remoto. 220V.
MICROFONE profissional; frequência 109.00 ~
113.00Mhz, nível de saída: 10mV, conexão: dois tipos
(wireless e com fio), cabo para conexão (3 metros),
UNID.
TOMATE
MT-1002
adaptador para receber sinal. Dimensões do produto:
Largura: 23,00 cm, Altura: 7,00 cm, Profundidade:
13,00 cm. Garantia mínima de 12 meses. 220V.

TOTAL

R$
1.080,00

R$
5.400,00

R$
150,00

R$
600,00

R$
6.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 8

VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ nº 09.094.765/0001-02, Insc. Estadual nº 075238784, Insc.
Municipal nº 802095, com sede a Praça Manoel Novaes, nº 247-B, Bairro Centro, na cidade de Guanambi, Estado da Bahia, Email: VITORIAELETROGBI@GMAIL.COM, Representante Legal: Rita de Cássia da Silva Celestino
LOTE 10 (SMARTPHONES)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.
1

3

UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO

APARELHO CELULAR 32GB, 2GB RAM, TELA 5.7",
ANDROID, DUAL CHIP, 4G E PROCESSADOR OCTA CORE

SAMSUNG

A03

TOTAL
UNITARIO
R$
R$
800,00
2.400,00
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VALOR TOTAL DO LOTE 10

R$
2.400,00

VALOR TOTAL

R$
8.400,00

Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.
Instituição Gerenciadora: Antônio
Administração e Planejamento

Alves

de

Souza,

Secretário

Municipal

de

Detentora da Ata: Contratada: ITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP, CNPJ nº 09.094.765/0001-02 – Rita de Cássia da Silva Celestino
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações e quantidades descritas no
TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 06/07/2022 a 06/07/2023.
IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, Insc. Municipal nº 10038033, Insc. Estadual nº
158.297.954, com sede a Rua Doutor Gerino de Souza Filho, nº 199, Sala 01/02, Bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas,
Estado da Bahia, E-mail: contato.imperioeletro@outlook.com, Representante Legal: DANILO COPQUE DOS SANTOS
LOTE 09 (SMART TV'S)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO

MARCA

MODELO

TOTAL
UNITARIO
R$
R$
1
2
MULTILASER TL-029
2.225,00 4.450,00
R$
VALOR TOTAL DO LOTE 9
4.450,00
IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ nº 33.721.795/0001-86, Insc. Municipal nº 10038033, Insc. Estadual nº
158.297.954, com sede a Rua Doutor Gerino de Souza Filho, nº 199, Sala 01/02, Bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas,
Estado da Bahia, E-mail: contato.imperioeletro@outlook.com, Representante Legal: DANILO COPQUE DOS SANTOS
LOTE 11 (INDUSTRIAL)
SMART TV LED 43” Full HD, Quad Core, Bluetooth e
UNID.
HDMI, 220V.

VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

UNITARIO

1

1

2

1

Bebedouro de Água Refrigerado Industrial 50 Litros de
Coluna Knox Bebedouros + Filtro. Bebedouro em aço
inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um
UNID.
único reservatório. Acompanha filtro (externo) de fácil
instalação, aparador de água frontal em chapa de aço
inox com dreno.
BEBEDOURO refrigerado industrial coluna 25 litros sem
adesivo frisbel + filtro, 2 torneiras natural e gelada,
corpo e estrutura em aço inox 430 e base injetada,
UNID.
aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430,
serpentina em aço inox 304 (interna), Reservatório em
polipropileno atóxico, 220V.

TOTAL

FRISBEL

COLUNA
50L 2T

R$
2.284,20

R$
2.284,20

FRISBEL

25L 2T
220V

R$
1.665,80

R$
1.665,80

VALOR TOTAL DO LOTE 11
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R$
8.400,00

VALOR GLOBAL

Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.
Instituição Gerenciadora: Antônio
Administração e Planejamento

Alves

de

Souza,

Secretário

Municipal

de

Detentora da Ata: Contratada: IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI - ME,
CNPJ nº 33.721.795/0001-86 – Danilo Copque dos Santos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
218 - Ano XII - Nº 3171

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações e quantidades descritas no
TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 06/07/2022 a 06/07/2023.
RJ INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ nº 43.791.740/0001-04, com sede a Rua Cesário Bonacolsi, nº 73, Sala 05, Bairro Centro,
na cidade de Laurentino, no Estado de Santa Catarina, E-mail: rjinformatica2021@gmail.com, Representante Legal: REINY
BILK
LOTE 12 (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA)
VALOR
ITEM QTDE. UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO
UNITARIO

1

3

2

1

Aparelho para projeção (Datashow)
- Dimensão do LCD: 0.53
- Método de projeção: Frontal / traseira /
montada no teto / sob a mesa
- Resolução Nativa: SVGA (800 x 600 pixels)
- Resolução Compatível: UXGA (1600 x 1200)
- Contraste: Até 22.000:1
- Reprodução de Cores: Até 1,07 bilhão de
cores
- Luminosidade / Brilho: 3500 ANSI Lúmens
- Relação de proporção: 4:3 (Nativo)
UNID. - Distância Focal: 21.85 - 24 mm
- Tamanho da Imagem: 27.7? - 304.4?
- Entradas/Saídas: 1x HDMI 1.4v, -1x Entrada
VGA, 1x Vídeo composto, 1x Entrada de áudio
(3.5mm), 1x Entrada USB de serviço, 1x
RS232C, 1x Saída VGA, 1x Saída de áudio
(3.5mm)
- Dimensões (L x A x P): 29,8 x 9,6 x 23 cm
- Peso: 2,20 kg
OBS: Todas as medidas são aproximadas

Computador Processador Intel Core I5 4570 3.20ghz, 6
UNID. mg - Lga 1150 - 4ª geração Oem 01 SSD 120 GB, HD 1T,
08 GB de memória, Monitor 22", Teclado e Mouse.

TOTAL

BENQ

Ms550
3600
Lúmens

R$
4.900,00

R$
14.700,00

MARCA
PROPRIA
5481

LG
24MP400B

R$
3.200,00

R$
3.200,00
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Scanner de Mesa de Alta Velocidade Duplex ADS-2200
- 220V
- Interface: USB 2.0 de alta velocidade
- Compatibilidade: Windows xp (SP3), Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Mac os X v10.10. X/10.11.
X/10.11. X/10.12. X (Download Only), Linux
-- Cabo usb: USB 2.0
- Dimensões: 29.9 x 20.6 x 17.8 cm
Digitalização:
- 2-in-1 Scanning
- Digitalização Frente e Verso (Duplex)
UNID.
- Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia
- Velocidade Máx. Digi talização: 35 ppm (em
cores/preto e branco, uma face) 70 ipm (em
cores/preto e branco, frente e verso)
- Modos de Digitalização: Digitalização de até 50
folhas, em cores e em uma única passagem
- Área Máxima do Scanner: Até 21,6 cm x 86,3 cm
- Área de Digitalização: Até 21,6 cm x 86,3 cm
- Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi
Garantia: 12 meses de garantia
Computador com Processador core i5 soquete 1155, 8
UNID. gb de Memoria, SSD 240, Monitor 19", Mouse e
Teclado.
Impressora mfp 135w multifuntional,Funções /
Multitarefa suportada: Imprimir, copiar, digitalizar
Velocidade de impressão: A4: Até 20 ppm; Saída da
primeira página, preto: Em até 8,3 sg, Resolução de
impressão: Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi
Tecnologia de impressão: Laser,Tecnologias de
resolução de impressão: ReC
Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto)
Resolução da digitalização: Hardware: Até 4800 x 4800
dpi; Ótica: Até 600 x 600 dpi,Tamanho da digitalização:
Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol.
Funções avançadas do scanner: Digitalizar para wsd
UNID.
(apenas suporte à rede); Número Máximo de Cópias:
Até 99 cópias,Dimensionamento da Copiadora: 25 até
400
Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade,
802.11g/b sem fio
Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n
incorporada
Impressão via Wi-Fi Direct,Memória: Padrão: 128 mb;
Máximo: 128 mb
Velocidade do processador: 600 MHz
Cartuchos substitutos: Cartucho de toner laser hp 105A
preto original (1000 páginas).

CANON

DR-C240

R$
2.454,99

R$
2.454,99

MARCA
PROPRIA
52824/

PCTOP
MLP190

R$
2.139,00

R$
10.695,00

ELGIN
PATUM

M6550NW

R$
1.650,00

R$
4.950,00

VALOR TOTAL DO LOTE 12

R$
35.999,99

VALOR GLOBAL

R$
35.999,99
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Condeúba – BA, 06 de julho de 2022.
Instituição Gerenciadora: Antônio
Administração e Planejamento
Detentora da Ata: Contratada:
43.791.740/0001-04 – Reiny Bilk

Alves

RJ

de

Souza,

INFORMATICA

Secretário

LTDA

-

Municipal

ME,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUZBRJVBMTIXQUQ2QJY1QZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

CNPJ

de

nº

