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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
Pregão Eletrônico

Nº 00031/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

09.597.779/0001-49 - C MOTA OLIVEIRA SERVICO E VENDAS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário
24 Notebook
Unidade
30
R$ 5.210,1200 R$ 4.700,0000

Valor Global
R$ 141.000,0000

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: 2021/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Portátil (Notebook). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; com processador no mínimo Intel core i7 ou AMD a10 ou similar , SDD; 1 (um) disco 480 GIGABYTES unidade combinada de gravação de
disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4
2.133 MHZ ou superior; tela DE LED de 14 ou 15 polegadas; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos,
nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64
bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces
USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port , leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada
para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12
meses

Total do Fornecedor:
10.175.272/0001-86 - ROGERIO FERREIRA CAVALCANTE
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade
Grupo 2
-

Critério de Valor (*) Valor Unitário
R$ 1.203.835,6000
-

R$ 141.000,0000

Valor Global
R$ 1.203.835,6000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Grupo 4

-

-

R$ 120.318,0000

-

R$ 109.100,0000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

23 Lousa interativa

Unidade

50

R$ 2.340,0000

R$ 2.200,0000

R$ 110.000,0000

Marca: TECHLUMENS
Fabricante: TECHLUMENS
Modelo / Versão: TECHLUMENS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOUSA INTERATIVA, COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES A: MATERIAL: POLIÉSTER; COR: BRANCA;
TIPO ALIMENTAÇÃO: USB; TENSÃO: 5 V; DIMENSÕES 2235X1255 MM; ÁREA DE PROJEÇÃO 100, TIPO TELA: TOUCH SCREEN.

Total do Fornecedor:
15.733.417/0001-30 - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário
Grupo 1
R$ 385.523,0000
-

R$ 1.422.935,6000

Valor Global
R$ 326.125,0000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor:
33.966.390/0001-08 - O. E. PEREIRA BRINQUEDOS
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade
Grupo 3
-

Critério de Valor (*) Valor Unitário
R$ 76.847,9000
-

R$ 326.125,0000

Valor Global
R$ 49.798,0000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor:

R$ 49.798,0000

Valor Global da Ata:

R$ 1.939.858,6000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº. 031/2022

O Prefeito Municipal de Maragojipe - Bahia, usando de suas atribuições legais e em
conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/2002, Decretos Municipal Nº.053/2013, N°
224/2016 e 219/2020, com aplicação subsidiária da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores resolve, HOMOLOGAR o processo licitatório, o processo licitatório, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, modalidade Pregão Eletrônico Nº. 031/2022-SRP,
oriundo do Processo Administrativo Nº. 214/2022, Tipo: Menor Preço Por Grupo/Lote, cujo
objeto atine sobre: O Registro preços para a futura e eventual aquisição de mobiliário de
escritório, eletrodomésticos, equipamentos de informática e brinquedos educacionais para
serem utilizados pelos fundos e secretarias do município de Maragojipe – Bahia, conforme
descrito em Edital e seus anexos, futuro contratado:
ROGERIO FERREIRA CAVALCANTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ.10.175.272/0001-86, vencedora do Grupo/Lote: 04 no valor de R$109.100,00(cento
nove mil cem reais).
Obs: A empresa: CITYMOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 10.261.343/0001-63, solicitou a desistência do
Grupo/Lote 04, por não ter interesse fornecer os produtos.
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Maragojipe - Bahia, 12 de julho de 2022.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 060/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 214/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2022
O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ.
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe –
Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro, brasileiro, casado, portador de RG.
08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de
Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: ROGERIO FERREIRA
CAVALCANTE, pessoa jurídica de direito privado, no CNPJ. 10.175.272/0001-86, localizado na Rua 2ª Travessa
do Estádio, 117 A Galpão – Centro – CEP. 44.380-000 – Município de Cruz das Almas – Bahia, neste ato
representado pelo Sr. Rogério Ferreira Cavalcante, brasileiro, casado, sócio administrador, portador do RG.
04263535 79 – SSP/BA, inscrito no CPF. 455.834.635-20, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei
Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°.
031/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 214/2021, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e
as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1
– Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para a futura e eventual aquisição de
mobiliário de escritório, eletrodomésticos, equipamentos de informática e brinquedos educacionais para serem
utilizados pelos fundos e secretarias do município de Maragojipe – Bahia, conforme a seguir:
LOTE - IV
ITEM

21

22

DESCRIÇÃO
CONJUNTO REFEITÓRIO 04 LUGARES INFANTIL Mesa e 04 cadeiras
para refeitório. Mesa, a mesa deve ser em plástico injetado de alto
impacto medindo aproximadamente 1240x810mm e tem 590mm de
altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2
cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na
extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de
altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Cadeira. 04
cadeiras. Cada uma composta por: estrutura metálica, assento, encosto,
ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento em
polipropileno moldado anatomicamente com acabamento texturizado de
dimensões aproximadamente 400 mm de largura, 420 mm de
profundidade 4 mm de espessura de parede e até o chão é de 350 mm.
O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação em
polipropileno. Suas dimensões 400 mm de largura por 185 mm de altura.
A peça unese à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades
posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada
por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma
cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A
estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020. As colunas
devem ser feitas de tubos oblongos espessura de parede de 1,2 mm. A
base dos pés deve ser em formato de arco, todo em polipropileno. Os
pés devem ser fixados à estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob
pressão Cor laranja. Catálogo, contendo imagens coloridas e nítidas dos
produtos cotados, contendo o código de referência do item que,
necessariamente, deverá ser o mesmo código do item informado na
proposta. Garantia mínima: 36 meses. MARCA: PACHECO FLEX.
CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO: descrição • cadeira alta de alimentação
infantil dobrável, com bandeja removível. dimensões e tolerâncias •
altura: 1050 mm +/- 50 mm; • largura: 560 mm +/- 50 mm; • profundidade:
680 mm +/- 50 mm; • proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do
topo da proteção lateral à superfície do assento; •altura do encosto:
mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • ângulo do encosto:
mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do
encosto deve ser de 400 mm); • borda frontal do assento: raio mínimo de
5 mm. características • suporta até 15 kg; • cadeira dobrável, com
estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • assento e encosto
acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;
• braços ou dispositivo para proteção lateral; • bandeja em (pp)

CATMAT

UND

QTD.

VL. UNIT.

VL. TOTAL

343307

UND

100

965,00

96.500,00

423128

UND

30

420,00

12.600,00
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polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas
arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • apoio para os pés
em (pp) polipropileno injetado, removível ou articulado; • sapatas
antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. •
cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos
de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. o
sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra
quedas e assegurar a estabilidade da criança. • pintura dos elementos
metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor
cinza. garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, contra
defeitos de fabricação. Catálogo itens cotados. Garantia mínima 12
meses. MARCA: GALZERANO.

TOTAL DO LOTE

R$

109.100,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pela
PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o
disposto na presente Ata e no Edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Município.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o prazo
de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Maragojipe não será obrigado à aquisição,
exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros
meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às Cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Eletrônico N°. 031/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, por mais de 05 (cinco) dias úteis para bens de
consumo e 15 (quinze) dias úteis para bens permanentes, após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item do objeto adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos bens, superior a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos bens e conferência das
quantidades solicitadas pela Secretaria de Administração;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria interessada pelo pedido, a nota fiscal de acordo
com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo ou da Secretaria e conter o número do
empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do
registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade
Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos
as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser retirada no site:
www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
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d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. A mesma
pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma
poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao
mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias úteis para bens de consumo e 15 (quinze) dias úteis
para bens permanentes, a partir do recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.1.1. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente justificado o prazo de
entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma única vez.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos bens foi feita,
além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital, sem prejuízo dos termos dos itens
9, 10 e 11 do presente termo.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente notificada à licitante
vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua
conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Administração não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco)
dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita
execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a
qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento de
Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
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5.2.1 – Fornecer o objeto desta Ata de Registro nas especificações contidas no Item 01 desta Ata;
5.2.2 - Assumir inteira responsabilidade, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer
outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a
vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de
responsabilidade civil e penal, decorrente do fornecimento e de qualquer tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de fornecer todos os produtos, objeto da presente Ata de
Registro, com perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como
salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes
que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de
48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços será formalizado pela emissão e
retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu
vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de bens fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente notificada à(s)
licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os bens, o que fará(ão) prontamente, num prazo
máximo de 15 (quinze) dias para bens permanentes, e 05 (cinco) dias para bens de consumo, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o
disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DA GARANTIA DOS BENS PERMANENTES
7.1. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) bem (s) em que se
verificar(em) defeito(s) de fabricação.
7.2. Se os materiais deteriorarem e/ou perderem suas características, no prazo de validade ou tempo de vida útil
e/ou em condições normais de estocagem, deverão ser trocados, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados da comunicação, por conta e ônus da CONTRATADA.
7.3. A CONTRATADA obriga-se a oferecer garantia a partir da data do recebimento definitivo dos bens, que será
de:
a). 12 (doze) meses para os materiais, relativos a defeitos de fabricação.
7.4. Os equipamentos permanentes especificados no presente Termo de Referência deverão possuir prazo de
garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, reposição de peças e fabricação dos
mecanismos e componentes, contados a partir do recebimento definitivo.
7.4.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o licitante
deverá complementar a garantia do bem permanente, ofertado pelo período restante, uma vez que tratam-se de
bens duráveis e com especificações especiais, de costume adquiridos por órgãos públicos nestes prazos
definidos.
7.4.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o
caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
7.4.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
7.4.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão
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ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
7.4.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou
defeito no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências
da Administração pela Contratada ou pela assistência
técnica autorizada.
7.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.
7.4.7. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, caso seja
solicitado pela contratante, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em
caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execução dos reparos.
7.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a
apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para
executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada
o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
7.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da
Contratada.
7.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
7.4.11. A critério do Município, o adjudicatário poderá prestar garantia de execução do Contrato, nos moldes do
Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do Contrato e por 90 (noventa) dias após o
término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
7.5. Caso seja verificado defeito de fabricação ou danos decorrentes do transporte ou da estocagem anterior à
entrega na Prefeitura Municipal de Maragojipe, os materiais permanentes/equipamentos deverão ser substituídos
em no máximo 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da comunicação do fato à Contratada, sem ônus à
Contratante.
7.6. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
8.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por intermédio DO
RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado pelo Secretário Municipal de
Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com autoridade para exercer em nome do
CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA
a facilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal.
8.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
8.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos materiais julgados deficientes
ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo a CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos
no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
8.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e fiscalização, o
mesmo assumirá tal responsabilidade.
8.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as deficiências
porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
8.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.
8.7. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o
fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
8.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
8.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato deverão ser
solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
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9.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
9.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
9.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
9.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
9.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e
multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
9.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão ser
revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme Art. 65,
letra “d”, da Lei Nº 8.666/93 e legislação subsequente.
10.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
10.3 - A Administração Municipal através da Secretaria interessada, poderá, na vigência do registro, solicitar a
redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata
pelas partes interessadas.
10.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
11.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar
sua justificativa;
11.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;
11.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
11.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar a
revisão dos mesmos;
11.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da presente
Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
11.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII,
caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
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12.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos Fundos e pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão
feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
14.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços,
serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão na
forma Eletrônica, para o Sistema de Registro de Preços N°. 031/2021.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 031/2021 e proposta da empresa, classificada
em 1° lugar no certame supra numerado.
16.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Maragojipe - Bahia, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 13 de julho de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO FERREIRA CAVALCANTE
CNPJ. 10.175.272/0001-86
ROGÉRIO FERREIRA CAVALCANTE
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:
_______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:

Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDBQZI2RTRCQZEZQZDEMD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
20 de Julho de 2022
11 - Ano XII - Nº 4026

Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

AVISO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº03 (TRÊS) AO CONTRATO DE
Nº058/2021 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020.
O Município de Maragojipe torna público O ADITIVO Nº 03 que altera a CLÁUSULA
SEGUNDA, do CONTRATO N° 064/2020, quanto ao prazo da vigência, passando a vigorar
de 27/06/2022 a 27/12/2022. Objeto: Aquisição de refeições prontas tipo self service,
quentinhas, lanches prontos e café da manhã, para atender as demandas das Secretarias e
para a Polícia Militar em Serviço no Município de Maragojipe – BA, conforme consta no
Pregão Presencial para Registro de Preços n.º010/2020. CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARAGOJIPE. CONTRATADA: ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO n
LTDA - CNPJ ° 02.154.830/0001-07, Maragojipe, 27 de junho de 2022. VALNÍCIO ARMEDE
RIBEIRO – Prefeito Municipal.

End: Rua Durval de Morais n°06 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1752

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDBQZI2RTRCQZEZQZDEMD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
20 de Julho de 2022
12 - Ano XII - Nº 4026

Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

AVISO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº05 (cinco) AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº069/2020 – TOMADA DE PREÇOS N°03/2020.

O Município de Maragojipe, torna público O ADITIVO Nº 05 que altera a CLÁUSULA
SEGUNDA, do CONTRATO de Prestação de Serviços Nº 069/2020 – Tomada de Preços
n°03/2020, quanto ao prazo da vigência, passando este aditivo a vigorar de 02/06/2022
até 02/12/2022. Objeto: execução das obras e serviços de engenharia consistentes na
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares na Comunidade de Salaminas, no Distrito
de Guai, do Município de Maragojipe – BA, conforme termo de Convênio nº 01330/2017 e
SICONV nº 857371/2017, firmado com a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde,
obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços da licitação na modalidade de
Tomada de Preços n°03/2020 que, independente de transcrição, integra este instrumento.
Contratada: CONTRATTU’S SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME
CNPJ nº 04.032.302/0001-00. Maragojipe, em 02 de junho de 2022. Valnício Armede
Ribeiro – Prefeito.

End: Rua Durval de Morais n°06 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1752
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TORNAR SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE CONVOCAÇÕES
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Maragojipe-BA, no uso de suas
atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito as
Publicações dos AVISOS DE CONVOCAÇÕES das Empresas ARK ENGENHARIA EIRELI e
XEQUE-MATE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, referentes à TOMADA DE PREÇOS
Nº 01-TP/2022, que tem por objeto Contratação de empresa para a execução de obras e
serviços para reforma da Praça do Caijá no Município de Maragojipe, publicadas no Diário Oficial
do Município nos dias 06 e 12 julho de 2022 • Ano • edições Nº 4001 e 4010, motivo: equívocos
na publicação. Maragojipe, 20 de julho de 2022. Manuela da Cruz de Andrade - Presidente.
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ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°059/2022
A Prefeitura Municipal de Maragojipe-Ba, por meio de seu Prefeito, no uso de suas
atribuições, torna pública e oficializa a presente retificação, na edição nº3961, na página 4,
do Diário Oficial do Próprio Município; no dia 13 de junho de 2022, conforme disposições a
seguir apontadas as seguintes correções:
ONDE SE LÊ: objeto o fornecimento de bandeirolas plásticas coloridas para decoração das
ruas em comemoração aos Festejos Juninos no Município de Maragojipe-BA e Dotação
Orçamentária:
Unidade
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Orçamentária
Atividade/
2.020 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e
Projeto
Turismo
Elemento
33.90.30 – Material de Consumo
Fonte
00 – Recursos Ordinários
LEIA-SE: objeto a Prestação de serviços de confecção de bandeirolas plásticas coloridas
para decoração das ruas em comemoração aos Festejos Juninos no Município de
Maragojipe-BA e Dotação Orçamentária:
Unidade
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Orçamentária
Atividade/
2.020 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e
Projeto
Turismo
Elemento
33.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte
00 – Recursos Ordinários
Demais dados permanecem inalterados. Maragogipe – BA, dia 20 de junho de 2022.
Valnício Armede Ribeiro – Prefeito.

End: Rua Durval de Morais n°06 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1752
1
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Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°062/2022
A Prefeitura Municipal de Maragojipe-Ba, por meio de seu Prefeito, no uso de suas
atribuições, torna pública e oficializa a presente retificação, na edição nº3965, na página 2,
do Diário Oficial do Próprio Município; no dia 14 de junho de 2022, conforme disposições a
seguir apontadas as seguintes correções: ONDE SE LÊ: com base no inciso II, do Art. 24,
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. LEIA-SE: com base no inciso II, do
Art. 75, da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações posteriores. Demais dados
permanecem inalterados. Maragogipe – BA, dia 30 de junho de 2022. Valnício Armede
Ribeiro – Prefeito.

End: Rua Durval de Morais n°06 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1752
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Maragogipe

AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-TP/2022

O Município de Maragojipe, visando a continuidade ao certame, considerando o estado em
que se encontra o processo, tendo em vista que se esgotaram as convocações realizadas
para Empresas que se enquadraram nas condições estabelecidas pela Lei 123/06, resolve
convocar a Empresa CONSTRUSSETE CONSTRUTORA LTDA, para no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, apresentar manifestação sobre a manutenção da sua Proposta de
Preços, no âmbito da Tomada de Preços nº01/2022, cujo objeto é a Contratação de
empresa para a execução de obras e serviços para reforma da Praça do Caijá no Município
de Maragojipe. C.R. 909089/2020/MTUR/CAIXA, tendo em vista que já se passaram mais
de 60(sessenta) dias da apresentação da proposta. Leis 8.666/93 e 123/06. Em: 20 de julho
de 2022. Manuela da Cruz de Andrade – Presidente.
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Maragogipe

AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04-TP/2022

O Município de Maragojipe, avisa as Empresas interessadas que compareceram ou enviaram
documentos para a Sessão do dia 14/07/2022 e aos demais interessados que, em virtude da
suspensão do Certame Tomada de Preços nº 04/2022, resolve remarcar a nova Sessão para o dia:
25/07/2022, às 09:00hs. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de
reforma e revitalização do Campo de Futebol do Parque da Cidade, neste Município. Recurso OGUCT.916293/2021. Leis 8.666/93 e 123/06. A Sessão ocorrerá no Setor de Licitações, na Rua Geny de
Morais, n°26, na Sede do Município. Em: 20 de julho de 2022. Manuela da Cruz de Andrade –
Presidente.
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