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ATA – Nº 13/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica:
COMERCIAL MF XAVIER LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 13.388.691/0001-94, localizada na Rua Jerico, 92
– São Judas Tadeu – CEP: 45.204-233 - JEQUIÉ – BA, representado pelo Sr. FRANCISCO XAVIER
JUNIOR, portador do RG n° 0792305981 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 010.737.565-64, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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 Decreto Municipal
nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no Município de Ibirapitanga), e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO
SRP N° 13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº
099/2021, 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, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das
demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
GRUPO/LOTE 01: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM
01

02

03

DESCRIÇÃO

CATMAT

ARMARIO, de MDF, acabamento em formica, 02 portas com chave,
medindo 75cm largura x 32cm de comprimento x 1,70m de altura, COR 474480
CREME
ARQUIVO, de MDF, acabamento em formica, 04 gavetas com chave,
(PASTAS SUSPENSAS) medindo 60 de comprimento x 46cm de largura 284195
x 1,30m de altura, COR CREME.
GAVETEIRO, com rodízios, com 02 gavetas e 01 gavetão fechado com
tamanho padrão de pasta suspensa; tampo em chapa de MDP com
espessura mínima de 25 mm, caixa e frente das gavetas em chapa de
MDP com 18 mm de espessura, com bordas retas em PVC extrudado na
mesma cor do laminado, revestido totalmente em laminado melaminico
BP na cor argila. Gavetas com corrediças metálicas deslizando em
462075
roldanas de nylon, com frente das gavetas em MDP, revestido em
laminado melaminico BP; puxadores tipo alça, metálicos, acabamento
em cromo, fechadura de comando único com 02 chaves dobráveis.
Bandeja porta lápis em poliestireno de alto impacto. Rodízios duplos em
nylon. Dimensão: 320 mm X 500 mm X 650 mm ( LxPxA ), com variação
de +/_ 5%. Garantia mínima de 5 anos, COR CREME.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE 01 R$

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

UNID

QUANT

UNID

10

1.050,00

10.500,00

UNID

10

600,00

6.000,00

UNID

10

650,00

6.500,00

23.000,00
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GRUPO/LOTE 05: BENS MÓVEIS PERMANENTES PARA ESCRITÓRIO
ITEM DESCRÇÃO

13

14

ARMARIO, em aço, com 02 portas, com abertura minima de 90º, dotadas
de 02 reforços, confeccionados em chapa nº 20 e nº 18, com 04
prateleiras reforçadas, dimensões 800 x 400 x 1900 mm (LxPxA), com
variação de +/- 5%. Sistema de fechamento simultâneo, comando por
maçaneta, dobradiça com trava e fechadura com chave, pintura
eletrostática em epoxi-po, na cor cinza claro. O produto deve estar em
conformidade com a NR-17, do Ministério do trabalho, e normas ABNT
vigentes. Garantia mínima de 1 ano.
ESTANTE DE AÇO COM NO MÍNIMO: 58CM LINHA PESADA CHAPA
22 C/ 06 PRATELEIRAS E COLUNAS L3 C/ 2,40M DE ALTURA. (100
KGS) com 58 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com
02 reforços Ômega resistente a 100kg (por prateleira), com 04 colunas
L3 ¨CHAPA 16 c/ altura de 2,40m¨. Produzido em “CHAPA 22” (0,75mm)
podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que você
precisar com segurança e praticidade. Especificações do produto
PRATELEIRAS QUANTIDADE 06 (Seis) PROFUNDIDADE 58 cm,
LARGURA 92 cm, RESISTENCIA 100kg distribuídos, COLUNAS
QUANTIDADE 04 (Quatro), ALTURA 2,40 m, LARGURA 3,5cm x 5,0cm,
ESPESSURA 1,50 mm, Especificações Técnicas Produzido em Aço
1008 "CERTIFICADO" de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso,
contém 06 prateleiras com dobra dupla em "CHAPA 22" (0,75mm) com
reforço Ômega resistente a 100kg distribuídos por prateleira e 04 colunas
L3 de 2,40m em CHAPA 16 (1,50mm) permitindo que você regule as
prateleiras na altura conforme sua necessidade. O acabamento em
sistema de pintura eletrostática a pó (epóxi) em alta temperatura garante
maior durabilidade do produto e resistência ao tempo e ferrugem,
acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por
prateleira). Garantia, Garantia de 90 dias

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
MÉDIO R$ MÉDIO R$

CATMAT

UNID

QUANT

468772

UNID

10

667,00

6.670,00

256096

UNID

60

210,00

12.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE : R$

19.270,00

GRUPO/LOTE 09: BENS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
ITEM

35

DESCRÇÃO

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 2.1 14W RMS USB Características:
Modelo: SP172; Especificações: Caixa de som multimídia 2.1; Potência:
14W; RMS: 8W + 3W * 2; Conector P2 3,5 mm; Alimentação: USB 5V;
Frequência de resposta: 100Hz - 18KHz; Impedância: 4ª; Informações
Adicionais Controle de graves; Compatibilidade: PC / Notebook;
Alimentação via USB; Caixas de som multimídia 2 em 1; Dimensões
Aproximadas: Subwoofer: 13,2 x 10,0 x 8,8 cm; Caixa satélite: 6,5 x 6,5
x 6,4 cm; Conteúdo da Embalagem: 01 Subwoofer; 02 Caixas satélite
estéreo; Garantia 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto
ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo
26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso 610 gramas (bruto
com embalagem)

VALOR
VALOR
CATMAT UNID QUANT UNITÁRIO TOTAL
MÉDIO R$ MÉDIO R$

449734

UNID

50

100,00

5.000,00
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37

38

39

40

PLACA-MÃE B365M PRO4-F, INTEL LGA1151, MATX, DDR4
DESCRIÇÃO DO PRODUTO A interface PCIe Gen3 x4 Ultra M.2
aumenta a velocidade de transferência de dados de até 32 Gb/s e é
compatível com o Kit U.2 da ASRock. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características: Modelo: B365M Pro4-F Especificações: Recursos
ASRock Super Alloy: Premium 50A Power Choke PCB preto safira PCB
de tecido de vidro de alta densidade ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)
ASRock Full Spike Protection (para portas USB, Áudio, LAN) ASRock
Live Update & APP Shop CPU: Suportes 9ª e 8ª Gen Intel Núcleo
Processadores (soquete 1151) Suporta CPU até 95W Digi Design de
Energia 8 Phase Power Design Suporta processadores com Tecnologia
Intel Turbo Boost 2.0 Chipset: Intel B365 Memória: Tecnologia de
memória Dual Channel DDR4 4x DDR4 DIMM slots Suporta DDR4
2666/2400/2133 non-ECC, memória buffer-un Suporta ECC UDIMM
módulos de memória (operar em modo não-ECC) Max. capacidade de
memória do sistema: 64 GB Supports Intel Extreme Memory Profile
(XMP) 2.0 15μ ouro contato no DIMM Slots. Para o sistema operacional
Windows ® de 64 bits com CPU de 64 bits, não existe essa limitação.
BIOS Legal AMI UEFI de 128Mb com suporte a GUI multilíngue Eventos
de ativação em conformidade com ACPI 6.0 Suporte SMBIOS 2.7 CPU,
DRAM, PCH 1.0V, VCCSA, Multiajuste de tensão VCCST Gráficos:
Suporta Intel UHD Gráficos Built-in Visuals: Intel Quick Sync Vídeo com
AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, a Intel
Clear Video HD Technology, Intel Insider, Intel UHD Graphics DirectX 12
Codificação / decodificação HWA: AVC / H.264, HEVC / H.265 de 8 bits,
HEVC / H.265 de 10 bits, VP8, VP9 de 8 bits e VP9 de 10 bits (somente
decodificação) ), MPEG2, MJPEG, VC-1
MOUSE ÓPTICO - MS116 (PRETO) controle óptico por LED e
conectividade com fio, proporcionando uma performance excelente dia
após dia. Produtividade no escritório ou em casa, foco com controle
óptico preciso de 1.000 DPI. Compatível com quase todos os sistemas
que possuem uma porta USB. Especificações técnicas Tecnologia de
conectividade com cabo - USB, Peso 87 g Tecnologia de detecção de
movimento Óptico Características Roda de rolagem comprimento do
cabo 1.8 m.
TECLADO MULTIMÍDIA KB216 COM FIO conveniente para uso diário no
escritório e em casa. O layout completo do teclado com teclas tipo
chiclete permite digitação confortável e eficiente, excelente para uso
diário em praticamente qualquer tarefa. Especificações técnicas Interface
USB Tecnologia de conectividade com cabo Localização e Disposição
Português Função de Teclas de Atalho Volume, mudo, leitura/pausa,
retrocesso, avanço Estilo de teclas Chiclette Cor Preto Dimensões
(LxPxA) 44.2 cm x 12.7 cm x 2.44 cm Peso 503 g Garantia do fabricante
1 ano de garantia Disposição Português – ABNT2.
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND AC1350 Padrão wireless –
802.11ac. Oferece no mínimo: conexões em duas bandas Wi-Fi
simultaneamente. Banda de 2.4GHz: Wi-Fi 3x3 MIMO gera uma rede
rápida e estável com 450Mbps, sendo perfeita para as atividades diárias
como troca de e-mails, navegação web ou ouvir músicas. Banda de
5GHz: Oferece uma rede Wi-FI de até 867Mbps para aplicações
sensíveis a latência como Streaming de vídeo HD, jogos online, conversa
por vídeo ao mesmo tempo e sem atrasos. Cobertura Ampliada,
Estabilidade Otimizada inclui cinco antenas, três para 2.4GHz e duas
para 5GHz. Especificações técnicas Tipo de dispositivo Roteador sem fio
- switch de 4 portas (integrado), Tipo de caixa Desktop, Qtd de Portas
WAN 1, Protocolo de link de dados Ethernet, Fast Ethernet, IEEE
802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
Banda de frequência 2,4 GHz / 5 GHz, Taxa de transferência de dados
1.35 Gbps, Protocolo de transporte/rede PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE,
FTP, DHCP, DDNS, Características. Prevenção contra ataques DoS,
servidor da impressora, filtro de endereços MAC, suporte IPv6, suporte
Sistema (WDS) de Distribuição Sem Fio, Controle parental, filtragem de
endereço de IP, apoio de Multimédia Wi-Fi (WMM), suporte de servidor
virtual, Wi-Fi Protected Setup (WPS), servidor DHCP, suporte Samba,
servidor FTP. Requisitos do sistema UNIX, Apple MacOS, Novell
NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
MEMÓRIA ATUALIZAÇÃO - 8GO - 1RX8 DDR4 UDIMM 3200MHz
Especificações técnicas Tipo de pacote SDRAM DDR4 Verificação da
integridade de dados NON-ECC Capacidade de armazenamento 8Go
Velocidade 3200MHz Compatibilidade OptiPlex 5080 MT; OptiPlex 5080
SFF; Vostro 3681 SFF; OptiPlex 7080 MT; OptiPlex 7080 SFF; XPS 8940.

464975

UNID

50

520,00

26.000,00

451822

UNID

100

15,00

1.500,00

451817

UNID

100

34,00

3.400,00

462489

UNID

20

430,00

8.600,00

471998

UNID

20

435,00

8.700,00
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W 24P ATX C/CX E CABO KP-522
BIVOLT (MANUAL) PARA PC. Ventilador de 120mm ultra silencioso,
cabos com capa de proteção. Segurança contra Curto Circuito: Ovp / Ocp
/ Scp. Normas Técnicas: IEC60950 (segurança eletrônica) e IEC61000
(segurança eletromagnética). Características do Produto; - Tipo: Fonte
Atx. Compatibilidade: Pc/Desktop. Potência: 500W. Entrada: 110V ou
220V (Bivolt Manual). Eficiência: >70%. Mtbf de 100.000 horas 25ºC.
Conectores: 1 (um) Atx 20+4 pinos. 1 (um) Atx 12V. 3 (três) Sata. 2 (dois)
Ide. 1 (um) Pciexpress 6 pinos. Normas Técnicas: IEC60950 (segurança
eletrônica) e IEC61000 (segurança eletromagnética). Plug da Tomada:
Padrão Brasil 3 Pinos ABNT; Dimensões da Fonte: 15 cm x 8,5 cm x 15
cm; Peso: 1kg; Material utilizado na Fabricação: Plástico, cobre e
circuitos eletrônicos

450306

UNID

50

184,50

9.225,00

42

DECAPADOR E CORTADOR GIRATÓRIO; de cabos coaxiais e utp / ftp
(blindado)bitolas: 22, 24 e 26 awg/ coaxiais rg 06/58/59; possui uma
lâmina para corte e uma outra para decapar cabos chatos; possui duas
matrizes para decapar cabo utp de 04 pares com uma lâmina regulável.

326324

UNID

10

58,00

580,00

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R$

63.005,00

ITEM 33: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

DESCRÇÃO

33

EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS TIPO:
DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-10700, OU
SIMILAR COM NO MÍNIMO (2.9 GHz até 4.8 GHz, cache de 16MB,
octa-core, 10ª geração) Sistema operacional Windows 10 Pro Placa
de vídeo gráfica dedicada mínima de 6 GB NVIDIA eficiente no
processamento de vídeo e na criação de conteúdo digital ou em
games do que as placas integradas, renderizam experiências visuais
em tempo real em vez de apenas reproduzir ou fazer streaming de
vídeo gravado Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2933MHz
Expansível até 64GB (2 slots UDIMM, 1 slot livre) Armazenamento
HD de 1TB (7200RPM) SATA 3.5" Monitor LCD de 23.8" P2419H Especificações técnicas, Tipo de dispositivo Monitor P2419H LCD
com retroiluminação LED - 23.8" Características Hub USB 3.0, Tipo
de Painel IPS, Relação de Aspecto 16:9, Resolução Nativa Full HD
(1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz, Distância entre Pixels 0.275 mm, Brilho
250 cd/m², Relação de Contraste 1000:1, Tempo de resposta 8 ms
(normal); 5 ms (rápido), Suporte de Cor 16,7 milhões de cores,
Conectores de Entrada HDMI, VGA, DisplayPort, Ajustes da Posição
do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação,
Revestimento de Tela Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating,
Dimensões (LxPxA) - com apoio 53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm,
Peso 3.26 kg, Padrões Ambientais TCO Certified Displays,
Qualificado para ENERGY STAR, Padrões de conformidade RoHS,
Pacote de Serviços Serviço de Troca Avançada de 3 Anos e Garantia
de Painel Premium. Entradas VGA e HDMI para monitores e oito
portas USB, localizadas na parte frontal e traseira do sistema,
oferecendo a conectividade que precisa para qualquer tarefa
Criptografia de Dados: Tecnologia TPM 2.0 (Trusted Platform Module
2.0) cria e armazena senhas e chaves de criptografia para melhor
proteção contra ataques de software externos garante sempre a
maior proteção para os dados Unidade de disco óptico, Leitor de
cartão de mídia 5:1, Botão liga/desliga, Entrada de headset, (2) USB
2.0 Type-A, (2) USB 3.2 de 1ª geração Type-A Saída de linha, HDMI,
VGA, 2 USB 3.2 de 1ª geração Type-A, (2) USB 2.0, Ethernet RJ-45
10/100/1000 Gigabit, Slots da placa de expansão, Unidade de
distribuição de energia, Luz de diagnóstico da fonte de alimentação,
Slot de segurança com formato de cunha, Slot para trava de
segurança Dimensões e peso Altura: 29cm Largura: 9,27cm
Profundidade: 29,28cm. Peso inicial: 3,52 kg. Caixa de som estéreo
alimentadas por USB e de instalação simples entrada de 3,5 mm para
áudio 2 alto-falantes Potência nominal de saída (total) 1.2 Watt,
Detalhes do sistema de alto falante 2 0.6 Watt, Amplificador
Integrado, DIMENSÕES Altura x largura x profundidade: 110 mm x
90 mm x 88 mm Peso: 250g.

VALOR
VALOR
CATMAT UNID QUANT UNITÁRIO TOTAL
MÉDIO R$ MÉDIO R$

477951

UNID

20

5.178,00

103.560,00

VALOR TOTAL DO ITEM: R$

103.560,00
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ITEM44: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

44

DESCRÇÃO
Servidor, tipo: nas - network attached storage, processadores
físicos: 1, núcleos por processador: 4, memória ram: superior a 1
gb, interface rede lan: 3 a 4, interface rede san: sem san,
armazenamento sata: com discos sata, armazenamento sas: sem
discos sas, armazenamento ssd: sem discos ssd, fonte
alimentação: sem redundância, sistema operacional: proprietário,
garantia on site: 36 meses

VALOR
VALOR
CATMAT UNID QUANT UNITÁRIO TOTAL
MÉDIO R$ MÉDIO R$

469726

UND

2

10.895,00

21.790,00

VALOR TOTAL DO ITEM 44: R$

21.790,00

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 Ibirapitanga 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 n°.13./2021 na forma Eletrônica, 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 corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem, do objeto adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos
gêneros, 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 desta Ata.
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 de Administração de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria interessada
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
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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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.
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 (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias corridos,
para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos
foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 5 (cinco)
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.
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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 desta Ata;
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
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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,
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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente notificada
à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que fará(ão)
prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
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7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante,
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar desta Ata 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 desta Ata;
7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta Ata;
7.1.6 - 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 desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – 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
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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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias desta
Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
na forma Eletrônica, tipo menor preço por grupo/lote, para o Sistema de Registro de Preços N° 13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã, que abrange o Município de Ibirapitanga – BA,
como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado,
assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

COMERCIAL MF XAVIER LTDA
CNPJ. Nº 13.388.691/0001-94
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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ATA – Nº 14/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica:
MOVMOBILE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 19.371.291/000152, localizada na Rua Juvêncio de Resende, 141 – CEP: 45.400-000 – São Felix, VALENÇA – BA,
representado pelo Sr. EVILÁSIO HILARIO DOS SANTOS, portador do RG n° 0192983407 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 176.706.405-53, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDOR, 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 Decreto Municipal nº 022/2021, (que
regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no Município de Ibirapitanga), e demais normas legais
aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP N°
13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 099/2021,
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
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento
das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
GRUPO/LOTE 02: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

04

MESA DE ESCRITÓRIO EM “L” 1600 x 1600 x 600 x 600 x 740mm
Superfície de trabalho com formato em “L”, em madeira MDF (Placa de
Fibra de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm,
formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de
alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior da superfície, na cor CINZA OU BRANCA;
Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita
de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na
mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o
usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966

CATMAT UNID QUANT

390712

UNID

50

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

640,00

32.000,00
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10

MESA DE ESCRITÓRIO EM “L” COM NO MÍNIMO: 1500 x 1500 x 600
x 600 x 740mm Superfície de trabalho com formato em “L”, em madeira
MDF (Placa de Fibra de Média Densidade) com espessura mínima de
25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado
melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de
espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor CINZA OU
BRANCA; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de
acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de
espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da
borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR
13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente);
Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na
mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo
deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos
de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; Deverá permitir a
inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras
mínimas, conforme Figura 3 da NBR 13966. Calhas metálicas: Calha
estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo), dobrada,
com formato “J” medindo 102 x 60mm; GAVETEIRO FIXO COM 3
GAVETAS Laterais em partículas de média densidade, chapa única
com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado
melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na cor
CINZA OU BRANCO;

390712

UNID

50

315,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$

15.750,00

47.750,00

GRUPO/LOTE 03: BENS MÓVEIS PERMANENTES PARA ESCRITÓRIO
ITEM

03

11

DESCRÇÃO
MESA DE ESCRITÓRIO SLIM, como no mínimo: medindo 1,20 cm de
comprimento x 0,60 cm de profundidade x 75 cm de altura com 2
Gavetas Cinza feito de material resistente e está disponível. Produto
de montagem simples e rápida. Ela garante postura correta e
equilibrada, contribuindo para a sua saúde postural. Fabricado em
MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com
Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo
canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta
qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de
nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem
e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o
tratamento ambientalmente correto. Especificações: Altura: 74cm,
Largura: 120cm, Profundidade: 60cm, Tampo: MDP. Acabamento:
Perfil Ergosoft 180º. Gaveteiro Altura: 21cm, Largura: 36,2cm,
Profundidade: 39,5cm, Tampo: MDP, Acabamento: Fita de Borda PVC.
MESA DE TRABALHO, retangular, dimensões de 1400 x 800 x 750
mm, podendo variar em +/-5%, com tampo em MDP de no mínimo 25
mm de espessura, revestida em laminado melaminico texturizado, na
cor cinza argila, bordas em PVC extrudado na cor do laminado com
raio de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, atendendo as
normas da ABNT vigentes. Estruturas laterais, sob a superfície de
trabalho, em MDP ou MDF, revestidas em laminado melaminico
texturizado com no mínimo 25 mm de espessura, acabamento inferior
em chapa de aco em "U", fosfatizada, pintada em epoxi na cor preta
pelo sistema eletrostático, curada em estufa com colocação de sapatas
metalicas reguladoras de nivel na base. Painel sob o tampo fixado em
seu eixo, longitudinalmente, confeccionado em MDP de 25 mm de
espessura e revestido em laminado texturizado de baixa pressão com
0,2 mm de espessura, com GAVETAS. COR CREME.

CATMAT UNID QUANT VALOR
UNITÁRIO R$

443519

UNID

100

460885

UNID

10

310,00

480,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$

VALOR
TOTAL R$

31.000,00

4.800,00

35.800,00
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GRUPO/LOTE 04: BENS MÓVEIS DE CONSUMO
ITEM

07

08

DESCRÇÃO

CATMAT

CADEIRA, em polipropileno, monobloco, sem apoio de braço, na cor
BRANCO, de uso interno ou externo, capacidade de carga máxima 140
Kg, tratado com resina anti raios UV. O produto devera exibir de forma
permanente, o nome do fabricante importador, a Norma NBR 14.776.
O produto deverá ter certificado de conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo INMETRO, exibindo a identificação da
certificação compulsória, conforme disposto na Portaria nº 213 de
22/06/2007 do INMETRO. Garantia mínima de 3 anos.
MESA, em polipropileno, quadrada, empilhavel, monobloco, na cor
branca. Dimensões aproximadas de 700 x 700 x 700 mm (A x L x P),
com variação de +/- 5%. Tampo, resistente a intempéries e ao uso,
tratado com resina anti-raios UV. Podera ser utilizada tanto em
ambientes externos como internos. Capacidade de carga mínima de
120 kg. Garantia mínima de 3 anos

UNID QUANT VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

377888

UNID

150

39,00

5.850,00

354608

UNID

30

109,00

3.270,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$

9.120,00

ITEM 05 : BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
CATMAT UNID QUANT VALOR
UNITÁRIO R$

ITEM

DESCRIÇÃO

05

MESA PARA COMPUTADOR SLIM produto é uma mobília para compor
diversos tipos de ambientes profissionais ou particulares feito de material
resistente. Produto de montagem simples e rápida garante postura
correta e equilibrada, contribuindo para a sua saúde postural. Fabricado
em MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com
Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo
canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta
qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de
nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e
melhor
fixação
da
tinta,
são
isentos
de
metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto.
Especificações: Altura:74cm, Largura: 120cm, Profundidade: 60cm,
Tampo: MDP, Acabamento: Perfil Ergosoft 180º

468461

UNID

80

370,00

VALOR TOTAL DO ITEM 05 R$

VALOR
TOTAL R$

29.600,00

29.600,00

ITEM 06 : BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

06

CADEIRA FIXA EXECUTIVA ESTRUTURA EM TRAPÉZIO PARA
MESA DE COMPUTADOR. Descrição: Cadeira executiva estofada com
espuma injetada de alta densidade de 50 mm, revestido em tecido
corino. Base fixa trapézio tubo 7/8. Acabamento do assento e encosto
com perfil de PVC. Assento medindo 41 cm Largura x 39 cm
Profundidade. Encosto medindo 29cm Altura x 37 cm Largura. Altura do
assento em relação ao solo: 42cm. Dimensões máxima do produto: 43
cm Largura x 50 cm Profundidade x 83cm Altura. Produto indicado para
utilização em mesa com altura do chão ao tampo 74 cm.

CATMAT UNID

378279

UNID

QUANT

120

VALOR
UNITÁRIO R$

320,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$

VALOR
TOTAL R$

38.400,00

38.400,00

ITEM 16 : BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

16

CADEIRA LONGARINA, com 04 lugares, estofada, sem braço, de
boa qualidade, material revestimento assento e encosto COURVIM,
em tubo de aco 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm, COR PRETA.

CATMAT UNID
469699

UNID

QUANT
10

VALOR
UNITÁRIO R$
640,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$

VALOR
TOTAL R$
6.400,00
6.400,00
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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 Ibirapitanga 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 n°.13./2021 na forma Eletrônica, 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
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem, do objeto adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento
dos gêneros, 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 desta Ata.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos produtos
e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Administração;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Administração de Ibirapitanga,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria
interessada 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.
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;
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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 (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes, contados a partir
emissão da autorização de fornecimento.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos 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 5
(cinco) 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 desta Ata;
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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
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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, 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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
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7.1.4 - Executar esta Ata 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 desta Ata;
7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta
Ata;
7.1.6 - Inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços,
a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
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9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por grupo/lote, para o Sistema de Registro de Preços
N° 13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã, que abrange o Município de Ibirapitanga – BA,
como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

MOVMOBILE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ. Nº 19.371.291/0001-52
Empresa Detentora da Ata
Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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ATA – Nº 15/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica:
JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº 13.932.885/0001-09,
localizada na Rua 2 de Julho, 351 A – Santos Dias – CEP: 46.100-00 - BRUMADO – BA, representado
pelo Sr. FELIPE JARDIM SANTOS, portador do RG n° 2171308362 - SSP/BA, inscrito no CPF sob
o n° 082.624.535-81, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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 Decreto Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico
no Município de Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da
licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP N° 13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº 099/2021, 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
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento
das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, SRP para a futura e
eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das demandas dos Fundos
e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, cujo empresa vencedora do grupo único, teve como
vencedor a empresa: JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº
13.932.885/0001-09, localizada na Rua 2 de Julho, 351 A – Santos Dias – CEP: 46.100-00 BRUMADO – BA, representado pelo Sr. FELIPE JARDIM SANTOS, portador do RG n° 2171308362
- SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 082.624.535-81, vencedor dos grupos: abaixo descritos, com
valor de R$ 109.930,00 (Cento e nove mil novecentos e trinta reais). CONFORME PLANILHA
ABAIXO.
GRUPO/LOTE 06: BENS MÓVEIS PERMANENTES APARELHOS DE ARCONDICIONADO
item

17

VALOR
VALOR
DESCRIÇÃO
CATMAT UNID QUANT UNITÁRIO R$ TOTAL R$
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo split, de parede, frio,
capacidade de refrigeracao minima de 9.000 BTU/h, 220 volts,
funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nivel de
ruido. Rotulagem contendo, Selo PROCEL com classificação do
458194 UNID
4
1.780,00
7.120,00
Inmetro de Eficiencia Energetica "A", nome do produto, dados do
fabricante e tensao nominal. Garantia minima do fabricante de 01
(um) ano, prestada no Estado da Bahia. Item revisado pela COELBA
- 08/10/2012
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18

19

20

21

APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo split, de parede, frio,
capacidade de refrigeracao minima de 12.000 BTU/h, 220 volts,
funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nivel de
ruido. Rotulagem contendo, Selo PROCEL com classificação do
Inmetro de Eficiencia Energetica "A", nome do produto, dados do
fabricante e tensao nominal. Garantia minima do fabricante de 01
(um) ano, prestada no Estado da Bahia. Item revisado pela COELBA
- 08/10/2012
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo split, de parede, frio,
capacidade de refrigeração mínima de 18.000 BTU/h, 220 volts,
funcao de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nivel de
ruido. Com instalação. Rotulagem contendo, Selo PROCEL com
classificação do Inmetro de Eficiência Energética "A", nome do
produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia minima do
fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. Item
revisado pela COELBA - 08/10/2012
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo split, de parede, frio,
capacidade de refrigeracao minima de 18.000 BTU/h, BIVOLT
127/220 volts, funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio,
baixo nivel de ruido. Com instalação. Rotulagem contendo, Selo
PROCEL com classificação do Inmetro de Eficiencia Energetica "A",
nome do produto, dados do fabricante e tensao nominal. Garantia
minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.
Item revisado pela COELBA - 08/10/2012
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo split, de parede, frio,
capacidade de refrigeracao minima de 24.000 BTU/h, BIVOLT
127/220 volts, funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio,
baixo nivel de ruido. Com instalação. Rotulagem contendo, Selo
PROCEL com classificação do Inmetro de Eficiencia Energetica "A",
nome do produto, dados do fabricante e tensao nominal. Garantia
minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.
Item revisado pela COELBA - 08/10/2012

458192

UNID

3

1.830,00

5.490,00

458191

UNID

1

2.750,00

2.750,00

440747

UNID

15

3.350,00

50.250,00

440745

UNID

15

2.500,00

37.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R$

103.110,00

GRUPO/LOTE 07: BENS PERMANENTES ELETRODOMÉSTICOS
ITEM

24

25

DESCRÇÃO
FOGAO INDUSTRIAL, a gás com 04 queimadores duplos, regulador
de chama, bandeja coletora de resíduos, com 01 forno grelhas,
medindo 400 x 400mm, grades do forno em aco cromado, quadro em
chapa de aço carbono. Item para atender ao Convenio com o
Ministério da Integração nº. 769336/2012.( item exclusivo da CAR)
FORNO INDUSTRIAL, equipado com Duas Grades Prateleiras com
Suporte de Aço Cromado e Alturas Ajustáveis em Quatro Posições
Diferentes. Isolamento Térmico Completo de Fibra Cerâmica. Injetor
de Gás Horizontal: evita entupimento. Puxador do Forno de PVC:
proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio.
Inteiramente de Chapa de Aço. Injetor de gás horizontal. Isolamento
térmico total. Puxador do forno de PVC. Injetor de gás horizontal.
Rack de chapa de aço pintado. Grades prateleiras de aço cromado.

VALOR
QUANT VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

CATMAT

UNID

34185

UNID

2

1.590,00

3.180,00

441360

UNID

2

1.820,00

3.640,00

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R$

6.820,00

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 Ibirapitanga não será
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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 n°.13./2021 na forma Eletrônica, 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
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem, do objeto adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento
dos gêneros, 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 desta Ata.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos produtos
e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Administração;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Administração de Ibirapitanga,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria
interessada 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.
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.
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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 (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 5
(cinco) 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 desta Ata;
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
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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, 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
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar esta Ata 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 desta Ata;
7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta
Ata;
7.1.6 - Inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
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8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços,
a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
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CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço grupo/lote, para o Sistema de Registro de Preços N°
13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã, que abrange o Município de Ibirapitanga – BA,
como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de Agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata
Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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ATA – Nº 16/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica:
DANUBIO COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 06.114.043/0001-84, localizada na Rua São
João, 28 – Térreo – Centro – Camamuzinho – CEP: 45.500-000 - IBIRAPITANGA – BA, representado
pelo Sr. FABRICIA GOMES LIMA PEREIRA, portador do RG n° 0848093045 - SSP/BA, inscrito no
CPF sob o n° 016.185.505-94, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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 Decreto Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão
Eletrônico no Município de Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado
da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP N° 13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº 099/2021, 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
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento
das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, SRP para a futura e
eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das demandas dos Fundos
e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, cujo empresa vencedora do grupo único, teve como
vencedor a empresa: DANUBIO COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 06.114.043/0001-84,
localizada na Rua São João, 28 – Térreo – Centro – Camamuzinho – CEP: 45.500-000 IBIRAPITANGA – BA, representado pelo Sr. FABRICIA GOMES LIMA PEREIRA, portador do RG n°
0848093045 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 016.185.505-94, vencedor dos grupos: abaixo
descritos, com valor de R$ 39.760,00 (Trinta e nove mil setecentos e sessenta reais). CONFORME
PLANILHA ABAIXO.
GRUPO/LOTE 08: BENS PERMANENTES ELETRODOMÉSTICOS

ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

22

BEBEDOURO ELÉTRICO, com 2 torneiras, aparador de água frontal, com
revestimento externo em chapa inox, capacidade 100 litros no reservatório,
100% em aço inox, certificado pelo IMETRO e filtro de carvão ativado,
garantia mínima de um ano, 110 volts.

464109

UNID

5

780,00

3.900,00
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23

26

27

28

29

30

31

32

FOGÃO GÁS, material aço, aplicação doméstica, tipo fogão convencional,
quantidade bocas 6, largura 48,3, altura 57, características adicionais forno
auto limpante, 2 queimadores família, acendi-, voltagem 110, cor branca,
profundidade 85
FORNO MICROONDAS, capacidade total mínima 32 litros, painel de
controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e
cozimento pre-programado, prato giratório, níveis de potência, relógio,
trava de segurança, tecla início rápido, tensão 110 volts, garantia do
fabricante mínima de 01 (um) ano, no Estado
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 10 (dez) litros de capacidade, com copo
em aço inoxidável AISI 304 polido, revestimento do gabinete em alumínio
polido, potência mínima 1/2 CV, frequência 50/60 hz, tensão 127/220 volts.
garantia mínima 1(um) ano
PURIFICADOR, de agua, gelada e temperatura ambiente, para instalação
em paredes e/ou bancadas, refrigeração mecânica com compressor,
dimensões mínimas de 40 x 30 x 35,6 cm (AxLxP) incluindo compartimento
do copo, local para retenção de agua, torneiras em material nao oxidável,
vazão mínima 0,75 litros/minuto, capacidade de refrigeração mínima de 4,0
litros/h, atendimento mínimo de 20 pessoas/h, sistema de filtragem para
retenção de impurezas, barro, ferrugem, sedimentos e eliminação de cloro,
sabores e odores estranhos, garantia de no mínimo 12 meses, certificado
pelo INMETRO, tensão 127 volts.
REFRIGERADOR, doméstico, duplex, capacidade total mínima de 413 e
máxima de 460 litros, consumo entre 50 a 53KW/mes, tensao 110 volts,
porta com prateleiras, na cor branca, porta ovos, prateleiras internas,
gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, nao
usar no sistema de refrigeração o gas CFC, com o SELO PROCEL,
garantia do fabricante minima de 01 (um) ano.
VENTILADOR DE COLUNA, hélice de mínimo 03 pás, mínimo 40 cm, 110
volts, com as seguintes características - Diâmetro mínimo de 40 cm Mínimo de 03 (três) pás - Grade protetora - Controle de velocidade - Coluna
regulável - Altura mínima 1,10 metros - Altura máxima 2,10 metros - 110
volts - Garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da
Bahia. - Embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fabricante, REFORÇADO.
VENTILADOR DE PAREDE, mínimo de 03 pás, diâmetro mínimo de 50 cm
- Com controle de oscilação; - Mínimo de 03 pás; - Diâmetro mínimo de 50
cm; - Grade protetora metálica; - Voltagem Bivolt; - Garantia mínima de 1
ano, REFORÇADO
PRANCHA, alisadora, para cabelo, uso profissional, em nano titanium
tamanho 1 + 1/4, possui resistência de cerâmica, controle digital de
temperatura, visor em LCD, emissão de íons, patin ultraliso, cabo giratório.
- Ions Negativos: efeito anti-frizz; - Cabo rotativo com alca para pendurar; Controlador digital de temperatura; - Temperatura mínima: 150°C e
máxima: 230°C; - Tensão: 110 V; - Placas de titânio ultralisa, resistentes ao
calor intenso e corrosão, - garantia mínima do fabricante de 01 ano.
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

28096

UNID

5

1.190,00

5.950,00

473582

UNID

5

590,00

2.950,00

449465

UNID

5

815,00

4.075,00

442106

UNID

10

790,00

7.900,00

470946

UNID

5

1.765,00

8.825,00

461895

UNID

10

168,00

1.680,00

461897

UNID

10

168,00

1.680,00

133000

UNID

10

280,00

2.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE 08: R$

39.760,00

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 Ibirapitanga 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.
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2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às Cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão n°.13./2021 na forma Eletrônica, 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 corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem, do objeto adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos
gêneros, 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 desta Ata.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos produtos e
conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Administração;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Administração de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria
interessada 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.
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.
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CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 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 5
(cinco) 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 desta Ata;
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
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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, 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.
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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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar esta Ata 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 desta Ata;
7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta
Ata;
7.1.6 - Inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
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8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por gurpo/lote para o Sistema de Registro de Preços N°
13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
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14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã, que abrange o Município de Ibirapitanga – BA,
como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

DANUBIO COMERCIAL LTDA
CNPJ. Nº 06.114.043/0001-84
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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ATA – Nº 17/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica: B M
DE JESUS RAMOS, inscrita no CNPJ. Nº 09.007.822/0001-79, localizada na Praça Dr. Luiz Rogerio
de Souza, 22 – Casa – Centro – CEP: 45.445-000 - CAMAMU – BA, representado pelo Sr. BARBARA
MARIA DE JESUS RAMOS, portador do RG n° 0302264574 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
260.807.535-53, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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 Decreto Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no
Município de Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP N° 13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta do Processo Administrativo Nº 099/2021, 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
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento
das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, SRP para a futura e
eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das demandas dos Fundos
e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, cujo empresa vencedora do grupo único, teve como
vencedor a empresa: B M DE JESUS RAMOS, inscrita no CNPJ. Nº 09.007.822/0001-79, localizada
na Praça Dr. Luiz Rogerio de Souza, 22 – Casa – Centro – CEP: 45.445-000 - CAMAMU – BA,
representado pelo Sr. BARBARA MARIA DE JESUS RAMOS, portador do RG n° 0302264574 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 260.807.535-53, vencedor dos grupos: abaixo descritos, com valor
de R$ 37.100,00 (Trinta e sete mil e cem reais). CONFORME PLANILHA ABAIXO.
GRUPO/LOTE 10: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM
45
46

DESCRIÇÃO
nobreak tensão alimentação entrada: bivolt, SAIDA 127V quantidade
tomadas saída: 8, capacidade nominal: 1.500 va OU SUPERIOR
Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: 110,220 v, aplicação:
rede elétrica, capacidade nominal: 1 kva

VALOR
VALOR
TOTAL
QUANT UNITÁRIO
MÉDIO R$ MÉDIO R$

CATMAT

UNID

474218

UND

30

820,00

24.600,00

400013

UND

50

250,00

12.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 10: R$

37.100,00
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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 Ibirapitanga 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 n°.13./2021 na forma Eletrônica, 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 corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem do objeto adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos
gêneros, 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 desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos produtos e
conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Administração;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Administração de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria
interessada 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.
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
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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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 (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 5
(cinco) 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 desta Ata;
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 licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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, 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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar esta Ata 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 desta Ata;
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7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta
Ata;
7.1.6 - Inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TQV/5KP9RUKYBVPRXSSIUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
10 de Setembro de 2021
38 - Ano - Nº 2744

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitação

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por grupo/lote, para o Sistema de Registro de Preços N°
13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã, que abrange o Município de Ibirapitanga – BA,
como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de Agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

B M DE JESUS RAMOS
CNPJ. Nº 09.007.822/0001-79
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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ATA – Nº 18/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica: G REIS
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº 27.011.110/0001-05, localizada na Avenida
Ribeirão, 119 – sala – Centro – CEP: 45.560-000 – BARRA DO ROCHA – BA, representado pelo Sr.
GILSON CONCEIÇÃO DOS REIS, portador do RG n° 1304064654 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o
n° 025.666.105-76, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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 Decreto Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no
Município de Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP N° 13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta do Processo Administrativo Nº 099/2021, 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
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento
das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, SRP para a futura e
eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das demandas dos Fundos
e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, cujo empresa vencedora do grupo único, teve como
vencedor a empresa: : G REIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº
27.011.110/0001-05, localizada na Avenida Ribeirão, 119 – sala – Centro – CEP: 45.560-000 – BARRA
DO ROCHA – BA, representado pelo Sr. GILSON CONCEIÇÃO DOS REIS, portador do RG n°
1304064654 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 025.666.105-76, vencedor dos grupos: abaixo
descritos, com valor de R$134.000,00 (Cento e trinta e quatro mil reais). CONFORME PLANILHA
ABAIXO.
GRUPO/LOTE 11: BENS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
ITEM

53

54

DESCRIÇÃO
Cartucho de Toner CE285A 85A para Impressora HP Laser JET CE285A
85ª compatível com LaserJet Pro M1130; M1132; M1134; M1136;
M1137; M1138; M1139; M1212 nf; M1212F; M1213 nf; M1214 nfh;
M1216n; fh M1217 nfw; M1219 nf; P1102; P1102w
TONER HP CF258A 58A; M428FDW M404DW; M428DW M404N,
CAPACIDADE 3K compatível com LaserJet

VALOR
QUANT UNITÁRIO
R$

CATMAT

UNID

392016

UNID

100

46,00

4.600,00

469185

UNID

100

44,00

4.400,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE 11: R$

VALOR
TOTAL R$

9.000,00
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ITEM 12: BENS MÓVEIS PERMANENTES PARA ESCRITÓRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

12

QUADRO DE AVISO C/ VIDRO DE CORRER - FELTRO VERDE
COMPRIMENTO COM NO MÍNIMO: 1,5,00 M X 1,20 DE ALTURA com
Vidro de Correr e fechadura indicado para comunicação visual.
Composto com fundo em feltro verde de uso profissional indicado para
fixação de alfinetes. Ideal para escolas, bastante utilizado como
ferramenta de gestão visual indicando avisos, metas e atividades.
Estrutura externa é composta de Alumínio Anodizado Fosco, vidro
temperado e fechadura para fechamento. DADOS TÉCNICOS Moldura
em Alumínio Anotizado Fosco com perfis de 25mm frente e 75mm
profundidade. Vidros Temperados na espessura de 4mm, lapidados e
com furos de 20mm para abertura e fechamento. Fundo do Quadro
confeccionado em Selotex (papelão grosso resistente), sobreposto por
Feltro Verde; Área interna livre entre vidro e base do edital 3,5cm. Área
útil = Medida Externa do Quadro - 50mm (25mm da moldura de cada
lado). Sistema deslizante com Rolamentos nas bases das portas de
vidro. Fechadura tipo vitrine. Ferragens para instalação. Design,
Durabilidade. Trilhos e guias em toda a extensão interna do quadro.
Vidros Temperados com certificado INMETRO

341147

UNID

5

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

500,00

VALOR TOTAL DO ITEM 12: R$

2.500,00

2.500,00

ITEM 15: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM DESCRIÇÃO

15

CADEIRA DE ESCRITÓRIO CONTA COM BASE CROMADA
MODERNA E MUITO CONFORTÁVEL. Modelo com regulador de altura,
revertido com tecido mesh e rodízios em nylon proporcionando mais
conforto durante as horas de uso, com um design único, somado a toda
sofisticação e elegância necessária para combinar com seu escritório.
Especificações Técnicas: Base: Cromada, Cor: Preta. Regulável: sim.
Ambiente: Escritório. Encosto Fixo: Sim. Encosto Material: Tela mesh.
Revestimento: Polipropileno. Estrutura: Tubos de Aço e Polipropileno.
Peso suportado pelo produto: até 120kg. Assento Material: Tecido telado
- Acolchoado. Acabamento: Espuma Injetada de Alta Densidade.
Dimensões da Cadeira: Altura mínima 80 cm. Altura máxima: 87 cm.
Largura: 57 cm. Comprimento: 48 cm. Assento Largura: 48 cm. Altura do
assento ao chão: 36-46 cm. Espessura: 6 cm. Peso: 8 kg. Garantia do
fabricante: 03 meses

CATMAT

UNID

QUANT

478072

UNID

110

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

750,00

82.500,00

82.500,00

VALOR TOTAL DO ITEM 15 R$

ITEM 34: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM DESCRIÇÃO

34

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.

CATMAT

UNID

QUANT

478631

UNID

10

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

4.000,00

VALOR TOTAL DO ITEM 34: R$

40.000,00

40.000,00
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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 Ibirapitanga 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 n°.13./2021 na forma Eletrônica, 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 corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem, do objeto adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos
gêneros, 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 desta Ata.
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 de Administração de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria
interessada 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.
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
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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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 (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 5
(cinco) 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 desta Ata;
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 licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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, 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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 – Executar esta Ata 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 desta Ata;
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7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta
Ata;
7.1.6 - Inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
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10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço grupo/lote, para o Sistema de Registro de Preços N°
13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca que abrange o Município de Ibirapitanga – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam,
este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

G REIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. Nº 27.011.110/0001-05
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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ATA – Nº 19/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica: VIA
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº
26.168.952/0001-02, localizada na Rua Terezinha Lopes de Azevedo, 25 – Loja 03 – Planalto – CEP:
31.730-560 – Belo Horizonte - MG, representado pelo Sr. WESDEFRAN PAULO DE SOUZA FREITAS,
portador do RG n° 8847215 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 034.232.816-69, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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 Decreto
Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no Município de
Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade
PREGÃO ELETRONICO SRP N° 13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº 099/2021, 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
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento
das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, SRP para a futura e
eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das demandas dos Fundos
e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, cujo empresa vencedora do grupo único, teve como
vencedor a empresa: VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE INFORMATICA EIRELI, inscrita no
CNPJ. Nº 26.168.952/0001-02, localizada na Rua Terezinha Lopes de Azevedo, 25 – Loja 03 – Planalto
– CEP: 31.730-560 – belo horizonte - MG, representado pelo Sr. WESDEFRAN PAULO DE SOUZA
FREITAS, portador do RG n° 8847215 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 034.232.816-69, vencedor
dos grupos: abaixo descritos, com valor de R$92.680,00 (Noventa e dois mil seiscentos e oitenta reais).
CONFORME PLANILHA ABAIXO.
GRUPO/LOTE 12: BENS PERMANENTES DE MÍDIA
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

47

Filmadora portátil, tipo zoom: óptico, digital, amplitude zoom digital: 90 x,
amplitude zoom ótico: mínimo de 20 x, tamanho monitor: 2,70 pol,
sistema gravação: HD interno, luminosidade mínima: 5 lx, características
adicionais: saída av, hdmi, usb 2.0,vídeo componente, mínimo 80gb, tipo:
digital, resolução: 1920 x 1080 px,
Modelos de referência:
Canon XA11 Compacta Full HD com HDMI
JVC GY-HM180 ULTRA HD 4K COM HD-SDI ZOOM 24X
Sony NXCAM HXR-NX5R Full HD com LED Light
Similar ou superior

402844

UNID

20

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

4.499,00

89.980,00
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48

TRIPÉ PARA CÂMERAS E FILMADORAS DE ATÉ 106CM DE ALTURA
- KT-3111 é um padrão melhorado do modelo KT-3110, devido a sua
armação ter 37cm quando totalmente fechado e chegar até 106cm de
altura quando totalmente aberto, mantém sua composição de alumínio,
partes plásticas, e borracha com acabamentos melhorados,
permanecendo leve por pesar somente 325 gramas. Possui uma cabeça
com 3 vias possibilitando movimentos Pan & Tilt e um giro de 90 na
orientação vertical, um nível bolha, suporte de mão com textura
antiderrapante, pernas com 4 seções e 3 travas plásticas além do
acompanhamento de uma bolsa em nylon para facilitar seu transporte.
Característica: Material/Composição: Alumínio e plástico, Medidas:
Altura máxima: 106cm / Altura mínima: 37cm. Capacidade de Carga: Até
2Kg, Pernas: 3 Seções, Peso: 500 gramas. Garantia de fábrica: 90 dias.
Material/ Composição: Alumínio e plástico, Cor: Preto e Prata
Compativel com a marca apresentada no Item 51.

477931

UNID

20

135,00

VALOR TOTAL DO LOTE 12: R$

2.700,00

92.680,00

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 Ibirapitanga 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 n°.13/2021 na forma Eletrônica, 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 corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem, do objeto adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos
gêneros, 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 desta Ata.
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 de Administração de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria
interessada 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
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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.
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 (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 5
(cinco) 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.
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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 desta Ata;
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
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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, 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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
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7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar esta Ata 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 desta Ata;
7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta
Ata;
7.1.6 - Inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – 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
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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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por grupo/lote, para o Sistema de Registro de Preços N°
13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã, que abrange o Município de Ibirapitanga – BA,
como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ. Nº 26.168.952/0001-02
Empresa Detentora da Ata
Testemunhas:
a) ______________________________

b) __________________________

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TQV/5KP9RUKYBVPRXSSIUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
10 de Setembro de 2021
52 - Ano - Nº 2744

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitação

ATA – Nº 20/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica: R. N.
BALTAZAR COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita no CNPJ. Nº 26.668.902/0001-94, localizada na
Rua Aracajú, 51 – Sala, 05 – Centro – CEP: 15.800-250 - CATANDUVA – SP, representado pelo Sr.
REGINALDO NICACIO BALTAZAR, portador do RG n° 23904042 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o
n° 184.539.138-11, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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 Decreto Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no
Município de Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP N° 13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta do Processo Administrativo Nº 099/2021, 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
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento
das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, SRP para a futura e
eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das demandas dos Fundos
e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, cujo empresa vencedora do grupo único, teve como
vencedor a empresa: : R. N. BALTAZAR COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita no CNPJ. Nº
26.668.902/0001-94, localizada na Rua Aracajú, 51 – Sala, 05 – Centro – CEP: 15.800-250 CATANDUVA – SP, representado pelo Sr. REGINALDO NICACIO BALTAZAR, portador do RG n°
23904042 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 184.539.138-11, vencedor dos grupos: abaixo descritos,
com valor do Grupo/lote de R$ 67.200,00 (Sessenta e sete mil e duzentos reais). CONFORME
PLANILHA ABAIXO.
GRUPO/LOTE 13: BENS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
ITEM

DESCRÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

49

Toner ciano, Ph6510/WC6515 IMPRESSORA XEROX

439725

UNID

40

420,00

16.800,00

50

Toner magenta, Ph6510/WC6515 IMPRESSORA XEROX

439725

UNID

40

420,00

16.800,00

51

Toner amarelo, Ph6510/WC6515 IMPRESSORA XEROX

439725

UNID

40

420,00

16.800,00

52

Toner preto, Ph6510/WC6515 IMPRESSORA XEROX

439725

UNID

40

420,00

16.800,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE 13: R$

67.200,00
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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 Ibirapitanga 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 n°.13./2021 na forma Eletrônica, 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 corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem, do objeto adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos
gêneros, 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 desta Ata de Registro.
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 de Administração de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria
interessada 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.
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
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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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 (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 5
(cinco) 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 desta Ata;
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 licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste Ata, 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, 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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar a Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar a Ata 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 desta Ata;
7.1.5 - Inexecução parcial da Ata: 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 da Ata;
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7.1.6 - Inexecução total da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da Ata;
7.1.7 - 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 da Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
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CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por grupo/lote, para o Sistema de Registro de Preços N°
13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã, que abrange o Município de Ibirapitanga – BA,
como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

R. N. BALTAZAR COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ. Nº 26.668.902/0001-94
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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ATA – Nº 21/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica:
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ. Nº
65.149.197/0002-51, localizada na Rodovia ES-010, 4255-A – Sala, 05 Chácara 274 A – Jardim
Limoeiro – CEP - 29.164-140 – SERRA - ES, representado pelo Sr. LEANDRO FIGUEIREDO DE
CASTRO, portador do RG n° 11454362 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 013.371.746-10,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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
Decreto Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no Município de
Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade
PREGÃO ELETRONICO SRP N° 13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº 099/2021, 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
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento
das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, SRP para a futura e
eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das demandas dos Fundos
e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, cujo empresa vencedora do grupo único, teve como
vencedor a empresa: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA,
inscrita no CNPJ. Nº 65.149.197/0002-51, localizada na Rodovia ES-010, 4255-A – Sala, 05 Chácara
274 A – Jardim Limoeiro – CEP: 29.164-140 – SERRA - ES, representado pelo Sr. LEANDRO
FIGUEIREDO DE CASTRO, portador do RG n° 11454362 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o n°
013.371.746-10, vencedor dos grupos: abaixo descritos, com valor de R$51.980,00 (Cinquenta e um
mil novecentos e oitenta reais). CONFORME PLANILHA ABAIXO.
Item 43: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

43

Impressora multifuncional, tipo impressão: laser, resolução impressão:
1200 x 1200 DPI, tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto
e branco: 35 ppm, características adicionais: ciclo mensal 50.000 páginas,
impressão duplex auto, conectividade: interface USB e ethernet 10,100
base TX, tipo papel: a4, a5, carta, ofício, capacidade mínima bandeja: 200
fl, a impressora deverá apresentar toner possível de recarga.

469167

UND

20

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

2.599,00

VALOR TOTAL DO ITEM 43: R$

51.980,00

51.980,00
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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 Ibirapitanga 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 n°.13/2021 na forma Eletrônica, 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 corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem, do objeto adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos
gêneros, 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 desta Ata de Registro.
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 de Administração de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria
interessada 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.
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;
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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 (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 Administrção
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 5
(cinco) 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 desta Ata;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
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5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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, 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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar esta Ata 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 desta Ata;
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7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta
Ata;
7.1.6 - Inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente de registro
de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
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10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço grupo/lote, para o Sistema de Registro de Preços N°
13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã, que abrange o Município de Ibirapitanga – BA,
como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ. Nº 65.149.197/0002-51
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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ATA – Nº 22/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP – Nº 13-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 13-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica: S & K
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 03.655.629/0001-68, localizada na Avenida Tuiuti, 1370,
sala-03 – Vila Morangueira – CEP: 87.040-360 – MARINGÁ - PA, representado pelo Sr. SERGIO
MURILO DOS SANTOS, portador do RG n° 092397314 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o n°
037.430.847-08, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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 Decreto Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no
Município de Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP N° 13/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta do Processo Administrativo Nº 099/2021, 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
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para a futura e eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento
das demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, SRP para a futura e
eventual aquisição de bens permanentes e de consumo para atendimento das demandas dos Fundos
e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, cujo empresa vencedora do grupo único, teve como
vencedor a empresa: S & K INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 03.655.629/0001-68,
localizada na Avenida Tuiuti, 1370, sala-03 – Vila Morangueira – CEP: 87.040-360 – MARINGÁ - PA,
representado pelo Sr. SERGIO MURILO DOS SANTOS, portador do RG n° 092397314 - SSP/MG,
inscrito no CPF sob o n° 037.430.847-08, vencedor dos grupos: abaixo descritos, com valor dos Itens
de R$ 7.395,00 (Sete mil trezentos e noventa e cinco reais). CONFORME PLANILHA ABAIXO.
ITEM 55 BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

55

DESCRIÇÃO
Scanner, tipo: mesa, cromatismo: policromático, resolução: 600 DPI,
tensão alimentação: 110,220 v, velocidade digitalização: padrão, tipo
digitalização: duplex, interface: paralela e USB. Similar ou superior a
FUJITSU
VALOR TOTAL DO ITEM 55: R$

CATMAT

UNID

469456

UND

VALOR
VALOR
QUANT UNITÁRIO TOTAL
MÉDIO R$ MÉDIO R$
01

2.500,00

2.500,00
2.500,00
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ITEM 56: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

56

Monitor computador, tamanho tela: 23 a 30 pol, tipo de tela: led, formato
tela: WIDESCREEN, qualidade de imagem: full hd, interatividade da tela:
sem interatividade, ajuste: com regulagem de altura, alimentação: bivolt,
garantia 12 meses.

472635

UND

VALOR
VALOR
QUANT UNITÁRIO TOTAL
MÉDIO R$ MÉDIO R$
05

979,00

4.895,00

VALOR TOTAL DO ITEM 56: R$ 4.895,00

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 Ibirapitanga 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 n°.13/2021 na forma Eletrônica, 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 corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer bem, do objeto adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos
gêneros, 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 desta Ata.
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 de Administração de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria
interessada 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;
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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.
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 (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, para os bens de consumo e de 10 (dez) dias para os bens permanentes.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 5
(cinco) 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.
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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 desta Ata;
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
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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, 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 desta Ata, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - 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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7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar desta Ata 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 desta Ata;
7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta
Ata;
7.1.6 - Inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – 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
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2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por grupo/lote, para o Sistema de Registro de Preços N°
13/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 13/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã, que abrange o Município de Ibirapitanga – BA,
como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 16 de agosto de 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

: S & K INFORMATICA LTDA
CNPJ. Nº 03.655.629/0001-68
Empresa Detentora da Ata
Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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ATA – Nº 25/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99/2021
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP - 14-2021
TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica: B M DE
JESUS RAMOS, inscrita no CNPJ. Nº 09.007.822/0001-79, localizada na Praça Dr. Luiz Rogerio de
Souza, 22 – Centro – CEP: 45.445-000 - CAMAMU – BA, representado pela Srª. BARBARA MARIA DE
JESUS RAMOS, portadora do RG n° 0302264574 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 260.807.535-53,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, 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 Decreto
Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no Município de Ibirapitanga),
e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRONICO SRP N° 14/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 99/2021, 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, objetivando o REGISTRO DE
REÇOS, para futura e eventual aquisição de materiais de expediente e correlatos para atendimento das
demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga, cujo empresa vencedora dos
grupos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, CONFORME PLANILHA ABAIXO.
LOTE 01 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO
itens
01
02

03

04

Descrição
Álcool Etílico, Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico:70%(70°Gl),
Apresentação: Líquido
Álcool Etílico, Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico:70% (70°Gl),
Apresentação: Gel
Alfinete, para mapas, com cabeças plásticas redonda, fabricado em
metal, com tratamento superficial niquelado, comprimento total de
aproximadamente 17mm embalegem com 50 unidades, nº5, cores
sortidas.
Almofada para carimbo, material caixa plástico/metal, material
almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho nº 2, cor
preta, comprimento 11, largura 7,50cm

valor
unitário
R$
7,21
R$
9,13

und.

quat.

CATMAT

MARCA

valor total

LITRO

2400

269941

MEYORS

LITRO

10000

269943

MEYORS

cx

100

32492

BRW

R$
3,18

R$
318,00

und

305

289368

RADEX

R$
6,30

R$
1.921,50

R$
17.304,00
R$
91.300,00

05

Apagador de quadro branco, base de plástico, feltro 100% lã (macio e resistente), com pegador, corpo feito de plástico resistente
com as seguintes medidas mínimas: 55mm de largura, 145mm de
comprimento, 30 mm de altura, . ótima apagabilidade. de primeira
qualidade.

und

320

204691

RADEX

R$
3,35

R$
1.072,00

06

Apagador de quadro negro ou verde, em madeira com feltro,. com
porta giz.

und

100

262708

STALO

R$
3,53

R$
353,00

07

Apontador para lápis, c/ depósito manual, plástico, portátil, uma
lâmina, com corpo, tipo colegial, em embalagem resistente.

und

15000

344642

LEO LEO

R$
0,65

R$
9.750,00

08

Barbante n.º 6, peso de 250 g para trabalhos artesanais dos mais
diversos, na confecção de tapetes, colchas, almofadas, cortinas e
etc, além do uso tradicional de embrulhos.

rl

330

315178

BOCAZUL

R$
5,44

R$
1.795,20
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09

10

11

Barbante colorido - n° 08, confeccionado em 100% algodão, peso
mínimo 600 g. cores diversas, de acordo com a ordem de
fornecimento.
Bastão de cola quente a base de silicone para pistola manual,
descrição: refil 7mm; incolor; utilizado em pistola de cola quente.
detalhes do
produto
(incluindo
embalagam): tamanho:
30x13x4c/1kg.
Bloco de anotações com 100 folhas, formato de 149x204mm, papel
off-set 112 g/m².

rl

300

237333

SÃO JOSÉ

R$
6,44

R$
1.932,00

pct/1K

300

284808

RENDICOLA

R$
42,68

R$
12.804,00

und

520

471375

BAG

R$
3,90

R$
2.028,00

R$
7,01

R$
9.113,00

R$
7,82
R$
17,00
R$
15,29
R$
4,59
R$
0,63

R$
782,00
R$
2.550,00
R$
2.293,50
R$
688,50
R$
3.780,00

12

Bexiga nº 08 colorido, com formato arrendondado, 20cm; cores
vibrantes, brilho intenso e não solta tinta, pacote com 50 unidades.
produto biodegradável e com certificação do inmetro.

pct

1300

260514

SÃO ROQUE

13

Bola de isopor pequena 35mm pacote com 100 unidades.

pct

100

239262

ISOPLAST

14

Bola de isopor media 50mm pacote com 50 unidades.

pct

150

244856

ISOPLAST

15

Bola de isopor grande 75mm pacote com 25 unidades.

pct

150

244857

ISOPLAST

16

Bola de isopor grande 100mm pacote com 10 unidades.

pct

150

390580

ISOPLAST

17

Borracha bicolor (azul/vermelha) para apagar tinta de lápis e caneta
e atóxica.

und

6000

400911

RED BOR

und

2600

467376

RED BOR

R$
0,96

R$
2.496,00

cx

200

471416

RED BOR

R$
6,02

R$
1.204,00

und

1000

150592

LASSANE

R$
1,93

R$
1.930,00

cx

560

272503

ACC

R$
1,29

R$
722,40

cx

500

271776

ACC

cx

650

320310

ACC

cx

600

271778

ACC

cx

550

228285

ACC

R$
1,21
R$
1,59
R$
1,28
R$
2,61

R$
605,00
R$
1.033,50
R$
768,00
R$
1.435,50

cx

300

256803

ACC

R$
2,43

R$
729,00

und

950

449827

RADEX

R$
2,90

R$
2.755,00

und

200

335529

RADEX

R$
5,60

R$
1.120,00

und

2200

397722

RENDICOLA

und

2500

R$
0,70
R$
1,18

R$
1.540,00
R$
2.950,00

und

2550

284808

RENDICOLA

R$
2,42

R$
6.171,00

und

2000

379312

RENDICOLA

R$
3,75

R$
7.500,00

und

1000

292447

LEO LEO

R$
2,17

R$
2.170,00

cx

1050

303971

RADEX

R$
3,50

R$
3.675,00

fr

200

394466

FRAMA

R$
4,48

R$
896,00

fr

3460

282967

FRAMA

R$
1,22

R$
4.221,20

18
19

20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33

34

35

36

Borracha de apagar escrita a lápis, branca, macia, dimensões
34x23x8mm.
Borracha elástica, nº 18, embalagem caixa com 25 gramas.
embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
Capa para processo plástica, material plástico pvc,cor incolor,
largura 470 mm, espessura 0,30 mm, altura 345mm, características
adicionais bolso interno de ambos os lados de 10 cm, transmitância
transparente
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0, material metal
formato paralelo, caixa com 100 unidades
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0, material metal
formato paralelo, caixa com 100 unidades
Clipe, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho 3/0,
material, caixa com 50 unidades.
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 4/0, material metal
formato paralelo, caixa com 50 unidades
Clips para papel fabricado em arame de aço, niquelado, tamanho
6/0. caixa com 50 unidades.
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 8/0, material metal
formato paralelo, caixa com 25 unidades
Cola de isopor 90g em tubo de plástico, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
Cola para isopor. embalagem com 500g, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
Cola em bastão à base de silicone, não tóxico, peso 21g de (pol):
5/16".
Cola composição: silicone, aplicação: pistola quente,
características adicionais: 15mm diâmetro, tipo: bastão
Cola, a base de silicone, em bastão tipo velas, dimensão mínima de
11,0 mm ø x 300 mm de comprimento, para aplicação em pistola
elétrica
Cola, a base de silicone, em bastão tipo velas, dimensão mínima de
7,5 mm ø x 300 mm de comprimento, para aplicação em pistola
elétrica
Cola bastão, em tubo plastico, não toxica, base giratória, formato
cilíndrico, peso liquido minimo 8 g e máximo 10 g, com selo inmetro,
dados de identificação do produto e marca do fabricante.
Cola liquida colorida, a base de p.v.a, nas cores primarias, para uso
em papel, cerâmica, tecido, artesanato. embalagem: caixa com 04
unidades plasticas, com bico economizador, de peso liquido 25 g
cada, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
Cola liquida, a base de p.v.a, liquida, para uso em papel, cerâmica,
tecido, artesanato. embalagem: frasco plastico com minimo 500g,
com bico economizador, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante e prazo de validade
Cola liquida, a base de p.v.a., branca, para uso em papel, cerâmica,
tecido, artesanato. embalagem: frasco plastico com 90 g, com bico
economizador, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.

382496

RENDICOLA
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37

38

39

40

41
42
43

44

45
46

Cola liquida, alitera, cores diversas, adesivo a base de p.v.a., para
uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato. embalagem plástica,
com bico economizado, peso liquido 35 gramas, por unidade, com
dados de identificação do produto e marca do fabricante
Cola gliter nas cores: verde, amerela, azul, vermelha e laranja:
líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares.
composição resina de pva, gliter e conservante tipo benzoatiazol.
frasco com 35g.
Cola, líquida branca adesiva a base de pva, uso em papel, cerâmica
e tecidos, artesanato. embalagem plástica, com bico economizador,
peso líquido de 90 g.
Cola adesiva, instantânea, não toxica, em bisnaga com no minimo
2,0 (dois) gramas. embalagem contendo dados de identificação do
produto, data de fabricação e prazo de validade.
Cola, composição: polivinil acetato - pva, cor: variada, aplicação:
papel, características adicionais: atóxica, com gliter e bico
aplicador, tipo: líquido
Cordão arremate, material: poliéster, cor: multicolorido, aplicação:
crachá, características adicionais: conforme modelo
Corretivo líquido à base de água, atóxico, lavável, secagem rápida,
para aplicação em papel e similares, composição de pigmentos
brancos e resina sintética, frasco de 18 ml.
Tesoura grande sem ponta; 23 cm - aço inoxidável; - ponta
arredondada; - cabo plástico resistente; - uso geral, residencial,
escolar e escritório. referência scotch. embalagem blister com 1
unida .
Tesoura sem ponta, lámina em aço inoxidável com 1,2 mm, pontas
arredondadas, com formato anatômico, abs.
Umidecedor de dedor 12 gr. molha-dedo; - resistente; - à base de
glicerina e com fragrância .

und

2000

394466

ACRILEX

R$
0,87

R$
1.740,00

und

700

364247

ACRILEX

R$
5,00

R$
3.500,00

und

2500

428716

ACRILEX

R$
1,22

R$
3.050,00

und

300

424662

ACRILEX

R$
6,94

R$
2.082,00

und

300

364247

ACRILEX

R$
2,04

R$
612,00

und

10

R$
2,85

R$
28,50

und

468977

SÃO JOSÉ

1200

292776

RADEX

R$
1,94

R$
2.328,00

und

255

416053

RADEX

R$
5,79

R$
1.476,45

und

2000

461462

LEO LEO

und

300

245461

RADEX

R$
2,23
R$
1,53

R$
4.460,00
R$
459,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE EM R$

R$223.442,25

LOTE 02 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO
itens

47

48
49

50

51

52

53
54
55

descrição
Agenda, tipo: permanente, revestimento capa: laminação fosca,
quantidade folhas: 420 un, comprimento: 200 mm, tipo
encadernação: costurada e colada, largura: 140 mm, tipo papel
miolo: papel sulfite, características adicionais: conforme modelo do
órgão, material: cartão horlle
Calculadora digital, portátil, com bateria, capadicade 08 (oito)
dígitos, com as 04 (quatro) operações básicas.
Calculadora eletrônica, número dígitos: 12 un, tipo: mesa (4
operações básicas), fonte alimentação: pilha aa, características
adicionais: visor lcd com inclinação, cálculo de porcentagem e
Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas 1,
material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita fina
(0,7mm), cor de tinta azul, com corpo sextavado. caixa com 50
unidades.
Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas 1,
material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita fina
(0,7mm), cor de tinta preta, com corpo sextavado. caixa com 50
unidades
Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas 1,
material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita fina
(0,7mm), cor de tinta vermelha, com corpo sextavado. caixa com 50
unidades.
Canetinha hidrográfica lavável. estojo com 12 cores.
Caderno com 10 matérias, tamanho grande, capa dura, espiral
plástica (200 folhas
Caderno de desenho, apresentação espiral, quantidade folhas 100,
características adicionais de desenho, sem papel seda, capa mole,
tipo tamanho ofício.

valor
unitário

valor total

TILIBRA

R$
25,63

R$
512,60

343975

ELGIN

R$
16,90

R$
3.718,00

20

462280

ELGIN

R$
18,78

R$
375,60

cx

900

271833

BIC

R$
23,80

R$
21.420,00

cx

370

271834

BIC

R$
21,04

R$
7.784,80

cx

215

271835

BIC

R$
20,33

R$
4.370,95

cx

2500

471411

BRW

und

3120

200629

JANDAIA

R$
4,45
R$
8,32

R$
11.125,00
R$
25.958,40

und

200

273674

JANDAIA

R$
3,80

R$
760,00

R$
3,89
R$
2,17
R$
9,00

R$
15.560,00
R$
217,00
R$
90,00

und.

quat.

CATMAT

UND

20

457218

und

220

und

56

Caderno espiral pequeno, capa dura (96 folhas

und

4000

200628

JANDAIA

57

Caderno brochura pequeno, (96 folhas

und

100

414986

JANDAIA

und

10

471221

DELLO

und

10

396055

CARBINK

R$
10,92

R$
109,20

und

10

401093

CARBINK

R$
8,48

R$
84,80

58
59

60

Porta-caneta, material: poliestireno, largura: 170 mm, altura: 90 mm,
aplicação: escritório, cor: transparente
Prancheta portátil, material: acrílico, comprimento: 355 mm, largura:
240 mm, cor: variada, características adicionais: com prendedor em
aço inoxidável
Prancheta portátil, material: poliestireno, comprimento: 340 mm,
largura: 240 mm, espessura: 3 mm, cor: azul, características
adicionais: prendedor plástico, bordas arredondadas e laterais
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61

62
63

Quadro avisos, material: madeira compensada, largura: 200 cm,
finalidade: anexar avisos, material moldura: alumínio, características
adicionais: com suporte de fixação, altura: 120 cm, revestimento:
cortiça com espessura de 5mm e feltro azul royal, espessura: 10 mm
Quadro avisos, material: madeira revestida com cortiça,
comprimento: 110 cm, largura: 90 cm, finalidade: anexar avisos,
material moldura: madeira
Quadro avisos, material: cortiça, comprimento: 1 m, largura: 80 cm,
finalidade: mural

und

10

394344

STALO

R$
309,33

R$
3.093,30

und

10

458660

STALO

R$
109,32

R$
1.093,20

und

10

324589

STALO

R$
68,80

R$
688,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE EM R$

R$96.960,85

LOTE 03 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO
valor
unitário

valor total

R$
3,63
R$
23,62

R$
3.811,50
R$
4.724,00

DELLO

R$
27,50

R$
550,00

279430

ACC

R$
3,55

R$
355,00

100

278610

ACC

R$
3,19

R$
319,00

cx.

100

278611

ACC

R$
5,07

R$
507,00

cx.

100

278614

ACC

R$
5,84

R$
584,00

und

200

223684

SÃO JOSÉ

und

5000

467587

SCRITY

und

5000

459301

SCRITY

und

5000

471820

SCRITY

R$
40,81
R$
0,24
R$
0,11
R$
0,30

R$
8.162,00
R$
1.200,00
R$
550,00
R$
1.500,00

und

5100

463348

SCRITY

R$
0,28

R$
1.428,00

und

5000

461647

SCRITY

und

5000

461220

SCRITY

und

1100

472837

SCRITY

und

1100

467347

SCRITY

R$
0,33
R$
0,32
R$
0,35
R$
0,52

R$
1.650,00
R$
1.600,00
R$
385,00
R$
572,00

pct

50

445477

LASSANE

R$
5,99

R$
299,50

pct

50

445492

LASSANE

R$
6,84

R$
342,00

pct

50

284142

LASSANE

R$
12,50

R$
625,00

pct

50

260196

LASSANE

R$
26,09

R$
1.304,50

pct

50

462870

LASSANE

R$
30,67

R$
1.533,50

pct

200

445461

LASSANE

R$
3,43

R$
686,00

pct

100

425316

LASSANE

R$
10,18

R$
1.018,00

itens

descrição

und.

quat.

CATMAT

MARCA

64

Pasta arquivo morto, em plástico polionda, tamanho ofício
(350x130x250mm). cores: azul, verde, cinza

und

1050

459412

POLIBRAS

65

Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15mm,

und

200

432610

POLIBRAS

und

20

336463

cx.

100

cx.

66

67

68

69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81

82

83

84

85

86

Caixa correspondência, material: acrílico, cor: incolor, tipo: tripla,
comprimento: 320 mm, largura: 240 mm, altura: 40 mm,
características adicionais: articulação metálica
Colchete nº 08 - em aço latonado, niquelado, resistente e de boa
qualidade, caixa contendo 72 unidades, prazo de validade
indeterminado.
Colchete nº 10 - em aço latonado, niquelado, resistente e de boa
qualidade, caixa contendo 72 unidades, prazo de validade
indeterminado.
Colchete nº 12 - em aço latonado, niquelado, resistente e de boa
qualidade, caixa contendo 72 unidades, prazo de validade
indeterminado.
Colchete nº 15 - em aço latonado, niquelado, resistente e de boa
qualidade, caixa contendo 72 unidades, prazo de validade
indeterminado.
Elástico vestuário, material: poliéster, largura:4 a 30 mm,
comprimento: 100 m, cor: branca
Envelope, material: offset, modelo: saco padrão, tamanho (c x
l):210 x 297 mm, cor: branco, gramatura:75 g/m2
Envelope, material: offset, modelo: ofício, tamanho (c x l):114 x
229 mm, cor: branco, gramatura:75 g/m2
Envelope, material: kraft, modelo: ofício, tamanho (c x l):114 x 229
mm, cor: natural, gramatura:90 g/m2
Envelope, material: kraft, modelo: saco padrão, tamanho (c x
l):200 x 280 mm, cor: parda, gramatura:80 g/m2, acabamento:
relevo
Envelope, material: kraft, modelo: saco padrão, tamanho (c x
l):310 x 410 mm, cor: parda, gramatura:80 g/m2
Envelope, material: offset, modelo: saco padrão, tamanho (c x
l):360 x 260 mm, cor: branco, gramatura:80 g/m2
Envelope, material: offset, modelo: saco padrão, tamanho (c x l):
240 x 340 mm, cor: branco, gramatura: 75 g,m2
Envelope, material: kraft, modelo: saco padrão, tamanho (c x l):
240 x 340 mm, cor: parda, gramatura: 80 g,m2
Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 14mm,
comprimento 33cm, capacidade de encadernação de 85 folhas.pct
com 50 und
Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 17mm,
comprimento 33cm, capacidade de encadernação de 100 folhas.
Pct com 50 und
Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 23mm,
comprimento 33cm, capacidade de encadernação de 140 folhas.
Pct com 50 und
Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 25mm,
comprimento 33cm, capacidade de encadernação de 160 folhas.
Pct com 100 und
Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 29mm,
comprimento 33cm, capacidade de encadernação de 200 folhas.
Pct com 50 und
Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 09mm,
comprimento 33cm, capacidade de encadernação de 50 folhas.
Pct com 50 und
Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 40mm,
comprimento 33cm, capacidade de encadernação de 350 folhas.
Pct com 15 und
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88
89
90
91
92
93

94

Estilete características: material corpo: plástico resistente,
espessura lâmina: 1, tipo de lâmina: retrátil, tipo fixação lâmina:
encaixe por pressão, largura: 22 mm e comprimento: 100 mm.
Estilete, tipo: estreito, espessura: 9 mm, material corpo:
polipropileno, características adicionais: lâmina de aço carbono
Estilete, tipo: estreito, espessura: 12 mm, material corpo:
polipropileno, características adicionais: lâmina de aço carbono
Extrator grampo, material aço, tipo espátula, tratamento superficial
cromado

R$
2,18

R$
218,00

R$
1,00
R$
1,40
R$
1,33
R$
0,21
R$
0,29

R$
240,00
R$
336,00
R$
864,50
R$
21,00
R$
29,00

MARES

R$
74,90

R$
3.745,00

MARES

R$
53,20

R$
2.660,00

und

100

223460

BRW

und

240

471415

BRW

und

240

471414

BRW

und

650

278811

CARBINK

und

100

321724

BRW

419757

BRW

279720

299426

Lâmina estilete, material: aço, largura: 9 mm, tipo uso: descartável
Lâmina estilete, material: aço cromado, largura: 18 mm, aplicação:
und
100
estilete retrátil, comprimento: 100 mm
Transparência retroprojetor, material: filme poliéster, aplicação:
impressora laser, características adicionais: espessura 100 micra,
cx
50
alta resistência à temperatu-, formato: 210 x 297, tipo: a4
Transparência retroprojetor, material: filme poliéster, aplicação:
impressora jato de tinta, características adicionais: sem tarja,
cx
50
espessura 100 micra, tratamento anti-es, formato: 210 x 297, tipo:
a4
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE EM R$

R$41.819,50

LOTE 04 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO
itens

95

96

97

98
99
100
101
102
103
104
105

106

107

108
109
110
111
112
113

descrição
Etiqueta adesiva, material: papel alcalino, cor: branca,
largura:33,9 mm, comprimento:99 mm, aplicação: impressora laser
e jato tinta, características adicionais: auto-adesiva, folha com 16
etiquetas
Etiqueta adesiva, material: papel, cor: branca, largura:74,60 mm,
comprimento:128 mm, aplicação: impressora matricial, formato:
retangular, características adicionais: folha com 4 etiquetas autoadesiva/formulário - caixa com 2000 fls
Etiqueta adesiva características: material: papel alcalino, cor:
branca, largura: 215,90 mm, comprimento: 297,4 mm, aplicação:
impressora jato de tinta e característica adicional: autoadesiva. folha
com 1 etiquetas caixa com 100 folhas.
Fita adesiva, estreita, grande, material polipropileno transparente,
tipo monoface, medindo 12 mm x 40 cm, com alta adesão a qualquer
superfície limpa.
Fita crepon, com papel crepado saturado na cores diversas, coberto
com adesivo à base de borracha e resinas (18mmx50m).
Fita crepon, com papel crepado saturado na cores diversas, coberto
com adesivo à base de borracha e resinas (45mmx50m).
Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 50 mm,
comprimento: 50 m, cor: vermelha, aplicação: multiuso
Fita dupla face 16 x 30, coberto em adesivo a base de borracha
natural e resinas sistéticas de ambos os lados. separação por papel
antiaderente tratado de ambos os lados.
Fita adesiva, material: papel, tipo: dupla face, largura: 9 mm,
comprimento: 30 m, aplicação: multiuso
Giz branco para quadro negro, atóxico, antialérgicos, aprovado em
teste de irritação dérmica, composição de gipsita desidratada, gesso
ortopédico e água. caixa com 64 unidades
Giz cera, material: cera plástica com corante atóxico, cor: variadas
Grampeador de grande capacidade em aço. apoio para base em
resina termoplástica. base de fechamento dos grampos em chapa
de aço. mola resistente com retração automática, utiliza grampos
23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, capacidade para grampear até 100 folhas
de papel 75g/m².
Grampeador, tratamento superficial pintado, estrutura metálica
durável na cor preta, tipo mesa, capacidade mínima de 25 folhas de
gramatura 75 g/ m², medindo 20 x 8 cm, para grampo 26/6.
Grampeador pneumático, largura grampo: 12,90 mm, profundidade
grampo: 4 a 16 mm, pressão trabalho: 60 a 115 psi, peso: 1 kg,
características adicionais: golpe com trava de segurança
Grampeador tipo pistola, grampeador tipo pistola
Grampeador, material: aço, tipo: mesa, capacidade: até 260 fl,
tamanho grampo: 23,6 a 23,24
Grampo para grampeador, material de metal, tratamento superficial
galvanizado, tamanho 26/6, caixa com 5.000 unidades.
Grampo galvanizado, grampo de capacidade 23/8 prende até 55
folhas, tamanho 23/8. caixa com 5.000 unidades.
Grampo, material: aço galvanizado, aplicação: madeiras,
compensados e tapeçarias, tamanho: 106,6 mm, tipo uso:
grampeador manual, tipo: "u"

und.

quat.

CATMAT

MARCA

valor
unitário

valor total

env

50

283825

PIMACO

R$
22,79

R$
1.139,50

cx

30

294010

PIMACO

R$
70,00

R$
2.100,00

cx

50

441698

PIMACO

R$
29,00

R$
1.450,00

und

900

289017

EUROCEL

R$
0,75

R$
675,00

und

600

461963

EUROCEL

und

640

391988

EUROCEL

und

120

461799

EUROCEL

R$
3,19
R$
6,95
R$
4,97

R$
1.914,00
R$
4.448,00
R$
596,40

und

760

463239

EUROCEL

R$
3,69

R$
2.804,40

und

240

405162

EUROCEL

R$
4,45

R$
1.068,00

cx

200

262669

PIRATININGA

R$
1,95

R$
390,00

cx

105

432310

PIRATININGA

R$
2,92

R$
306,60

und

80

406729

GRAMPLINE

R$
34,50

R$
2.760,00

und

300

405907

GRAMPLINE

R$
7,86

R$
2.358,00

und

15

461257

MTX

R$
238,83

R$
3.582,45

und

10

71439

GRAMPLINE

und

10

365838

MOLIN

cx

430

290404

ACC

cx

200

321521

ACC

R$
56,59
R$
86,25
R$
10,17
R$
12,33

R$
565,90
R$
862,50
R$
4.373,10
R$
2.466,00

cx

70

478188

ACC

R$
8,09

R$
566,30
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114
115
116

117

118

119

120

121

122

123

124
125

126

127

128

129

130

131
132
133
134

Grampeador, material: alumínio, tipo: alicate, tamanho grampo:
106,8
Guilhotina para papel a4, para aproximadamente até 15 folhas de
aproximadamente 80 g. deverá ser indicada a marca
Lacre plástico de segurança, em polipropileno, numerado, cores
diversas, medindo 16 cm. embalagem com 100 lacres
Lápis de cera dimensões 1,0 cm de diâmetro x 9,0 cm comprimento
com variação de +/- 0,5 cm, embalagem em caixa de 12 cores
diversas, com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
Lápis de cor, caixa com 12 cores vibrantes, anatômico, formato
hexagonal, tamanho grande, com lápis inteiro, ponta resistente
atóxico, lavável, que não manche, para desenhar e pintar sobre
papel e similares, composição de pigmentos, aglutinantes, carga
inerte, parafina sintética e madeira reflorestada.
Lápis preto, nº 2, corpo sextavado de material madeira, envernizado
e apontado, dureza carga hb, material carga grafite. caixa com 144
unidades.
Livro, ata, com 100 folhas pautadas, e numeradas, formato
205x300, capa e contracapa em papelão 700 gr, revestido com papel
90 gr, plastificado folhas internas de papel off-set 56 gr.
Livro ata, material: papel cartão, quantidade folhas: 50 un,
comprimento: 330 mm, largura: 220 mm, características adicionais:
capa dura de papelão,folhas numeradas
Livro ata, material: papel cartão, quantidade folhas: 200 un,
comprimento: 330 mm, largura: 220 mm, características adicionais:
ata com folhas numeradas

R$
11,72
R$
176,20
R$
9,63

R$
351,60
R$
1.762,00
R$
963,00

RADEX

R$
2,77

R$
6.925,00

259466

BRW

R$
4,94

R$
13.091,00

500

300295

SERELEPE

R$
21,40

R$
10.700,00

und

2100

254854

SÃO
DOMINGOS

R$
7,25

R$
15.225,00

und

100

463287

SÃO
DOMINGOS

R$
7,41

R$
741,00

und

100

463253

SÃO
DOMINGOS

R$
16,21

R$
1.621,00

411608

TILIBRA

R$
14,45

R$
1.445,00

248739

BAG

R$
6,85

R$
4.110,00

338120

BRW

R$
1,22

R$
1.342,00

359574

LASSANE

R$
643,60

R$
6.436,00

225170

LEO LEO

R$
3,84

R$
7.680,00

264323

ELGIN

R$
2,00

R$
4.000,00

327632

ELGIN

R$
0,85

R$
850,00

467654

MULTILASER

R$
28,44

R$
284,40

467011

MULTILASER

R$
23,63

R$
2.363,00

454460

MULTILASER

R$
36,10

R$
361,00

450532

MULTILASER

R$
53,00

R$
530,00

460553

MULTILASER

R$
18,97

R$
3.794,00
R$119.001,15

cx

30

445219

GRAMPLINE

und

10

416829

LASSANE

pct

100

292449

DELLO

cx

2500

202152

cx

2650

cx

ivro de ponto, quantidade folhas: 100, tipo capa: dura, cor capa:
preta, comprimento: 320 mm, largura: 220 mm, material: papel
und
100
alcalino, características adicionais: folhas pautadas e numeradas, 31
pautas por página, gramatura: 63 g,m2
Livro, protocolo de correspondência com mínimo de 100 folhas
pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura no formato
und
600
153x216 mm e com encadernação costurada
Caneta marca-texto, material:plástico, tipo ponta: chanfrada, cor:
und
1100
fluorescente / diversas
Maquina manual de encadernar, tipo: mesa, material: ferro,
tratamento superficial: pintura em epóxi, comprimento:50 cm,
und
10
largura:40 cm, altura:10 cm, capacidade folhas:20, número
perfuradores:60
Massa modelar, composição básica: água/carboidratos de cereais
e cloreto sódio, apresentação:12 potes, quantidade cores:12 un,
cx
2000
cor: sortida, características opcionais: com moldes, prazo
validade:4 anos, características adicionais: atóxica
Disco compacto - cd/dvd, tempo duração:120 min, tipo: gravável e
regravável/dvd-r, apresentação: embalagem plástica individual,
und
2000
características adicionais: método gravação clv, velocidade
gravação:2x mbps, capacidade dvd rom:4,7 gb
Disco compacto - cd/dvd, capacidade cd rom:700 mb, tempo
duração:80 min, tipo: gravável / cdr, apresentação: embalagem
und
1000
acrílica individual lacrada, velocidade gravação:2x - 52x
Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 16 gb,
características adicionais: estilo canivete, modelo giratório, tipo:
und
10
pen drive
Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 16 gb,
interface: usb 2.0, características adicionais: cartão
und
100
plástico:(aproximadamentr) 550 x 850 x 1 mm, tipo: pen card
Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 32 gb,
und
10
aplicação: armazenamento de dados, tipo: pen drive
Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 64 gb,
interface: usb 2.0, características adicionais: capa,corpo plástico
und
10
customizado,conf. modelo órgão, tipo: pen drive
Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 8 gb,
und
200
interface: usb, aplicação: armazenamento de dados, tipo: pen drive
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE EM R$

LOTE 05 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO (PAPEIS)
itens

135

136

descrição
Papel alcalino branco com desempenho máximo para impressão a
laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do
fabricante), formato a4, medindo210x297mm, com alvura não
inferior a 97%, com gramatura 75g/m², em resmade 500 folhas e
embalado em papel de propriedades térmicas e antiumidade. Caixa
com 10 resmas
Papel auto-adesivo, material: plástico, tipo: contact, cor: incolor,
gramatura: 60 g,m2, largura: 1.000 mm, acabamento superficial:
brilhante, comprimento folha: 2.500 mm, transmitância:
transparente

und.

quat.

CATMAT

MARCA

valor
unitário

valor total

PACOTE

6000

461889

REPORT

R$
17,90

R$
107.400,00

metros

30

R$
40,40

R$
1.212,00

314481

PLAVITEC
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137

Papel fotográfico, tipo: endura brilhante, cor: branca, largura:210
mm, comprimento: 297 mm, uso: imprimir fotografia

138

Papel carmem 50x40 com cores diversas.

139

140

141
142
143

Papel cartão, máster brilho especial, gramatura de 240g/m², com
medida de 50 x 70cm, em embalagem original do fabricante. cores
diversas.
Papel camurça: com medida de 40 x 60cm, em embalagem original
do fabricante. Com opção de no mínimo 10 cores, entre elas: preto,
vermelho, amarelo, azul claro, azul escuro, verde, rosa, marrom,
laranja e branco. Pacotes com 25 folhas
Papel casca de ovo: branco, tamanho A4, gramatura de 180g/m²,
pacote com 50 folhas, em embalagem original do fabricante
Papel cartaz nas cores: vermelha, azul, laranja, amarela, verde e
rosa. 48X66CM PACOTE COM 20 FOLHAS
Papel cartolina 50x66cm, 150g cores diversas. PACOTE COM 10
FOLHAS

R$
22,63
R$
0,65

R$
11.315,00
R$
1.300,00

VMP

R$
1,03

R$
5.150,00

248106

VMP

R$
15,93

R$
7.965,00

200

461878

BAG

PCT

500

284098

VMP

und

2260

251383

JANDAIA

R$
7,65
R$
0,63
R$
0,73
R$
1,03
R$
0,76

R$
1.530,00
R$
315,00
R$
1.649,80
R$
5.150,00
R$
1.900,00

resma

500

247667

MULTILASER

und

2000

259517

BAG

und

5000

412259

pct

500

pct

144

Papel celofone, formato 80X80cm cores diversas.

und

5000

386083

VMP

145

Papel crepom, formato 0,48x2,00m . cores diversas.

und

2500

417233

VMP

146

Papel couchê branco/liso 170 g/m² - tam. a4 - pacote com 50
folhas.

pct

200

461786

BAG

R$
7,61

R$
1.522,00

147

Papel opalina 180 g/m² - tam. a4 em pacote com 250 folhas.

pct

200

331310

BAG

R$
14,85

R$
2.970,00

148

Papel emborrachado, material borracha eva, atóxica, com 1mm de
espessura, formato 45x60cm, na cor: cores diversas.

und

7100

473345

GATTE

R$
1,48

R$
10.508,00

149

Papel emborrachado, material borracha eva, com glitter atóxica,
com 1mm de espessura, formato 45x60cm, na cor: cores diversas.

und

6500

305593

GATTE

150

Papel espelho encerado, nas cores: diversas.

und

2000

67180

VMP

und

500

322011

PILLAR

rolo

500

cx

100

389871

PIMACO

R$
2,64
R$
0,73
R$
92,61
R$
98,92
R$
23,86

R$
17.160,00
R$
1.460,00
R$
46.305,00
R$
49.460,00
R$
2.386,00

und

500

242189

PILLAR

R$
137,17

R$
68.585,00

und

500

246437

BAG

R$
4,32
R$
10,33
R$
0,87
R$
175,27
R$
118,95
R$
2,17
R$
13,14
R$
0,16
R$
20,65
R$
0,50
R$
8,42

R$
2.160,00
R$
5.165,00
R$
4.350,00
R$
8.763,50
R$
5.947,50
R$
10.850,00
R$
1.314,00
R$
400,00
R$
4.130,00
R$
500,00
R$
2.610,20
R$391.433,00

151
152
153
154
155
156
157

Papel kraft : com medidas aproximadamente de 60 cm x 200m,
com gramatura de 80g/m², em embalagem original.
Papel semi kraft, material: celulose vegetal, gramatura: 80 g,m2,
cor: parda, comprimento: 100 m, largura: 60 cm
Etiqueta inkjet + laser 31,0 x 63,5mm: em papel a4 branco 100
folhas 2.700 etiquetas fabricado em papel adesivo.
Papel embrulho, tipo papel: papel manilha, apresentação: bobina,
largura:60 cm, comprimento:25.000 cm, peso:11 kg, modelo: liso,
cor: rosa, gramatura:55 g/m2
Papel manteiga a3, medindo 44x33cm.
Papel linho, cores diversas, gramatura do papel: 180g/m2
embalagem: 50 folhas no formato a4.
Papel laminado impresso com cores vivas e com brilho intenso; 48
cm x 60 cm gramatura de 60gr/m²; cores diversas.

474250

PILLAR

pct

500

461883

BAG

und

5000

328310

VMP

158

Papel metro branco rolo com 100 mts.

rl

50

320932

PILLAR

159

Papel metro pardo rolo com 100 mts.

rl

50

315857

PILLAR

160

Papel micro ondulado 50x80cm 220gr.

VMP

161
162
163
164
165

Papel quadriculado, bloco quadriculado com 50 páginas • tamanho:
ofício 215 x 315 mm • quantidade: bloco com 100 folhas • sem pauta.
Papel seda, formato 48x60cm, nas cores, vermelha, azul, laranja,
amarela, verde e rosa.
Papel sulfite a4(210x297mm), 75g/m, cores variadas. embalagem
em resma com 500 folhas
Papel color set, formato 48x66cm. cores diversas.

und

5000

369729

bloco

100

390650

BAG

und

2500

387866

VMP

resma

200

461843

REPORT

und

1000

429466

VMP

246616

BAG

Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, cores diversas,
pct
310
180g/ m², medindo 297x210mm, formato a4, caixa com 50 folhas.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE EM R$

LOTE 06 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO
itens
166
167
168
169

Descrição
Palito de picolé, pontas arredondadas, pacote com 100 unidades.
Pasta arquivo, tipo az, lombo largo, tamanho oficio, com ferragem
de metal e visor de plástico com etiqueta removível, na cor preta.
Pasta classificador, material pvc transparente com incolor, com
elástico, largura de 3 cm.
Pasta classificador, material pvc transparente com incolor, com
elástico, largura de 2 cm. 33,5x23,5 cm

und.

quat.

CATMAT

MARCA

pct

500

432383

GABORDI

und

1000

405906

FRAMA

und

3750

396487

POLIBRAS

und

5800

335351

POLIBRAS

valor
unitário
R$
3,65
R$
8,62
R$
1,81
R$
1,15

valor total
R$
1.825,00
R$
8.620,00
R$
6.787,50
R$
6.670,00
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170

171

172
173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

Pasta suspensa, em cartolina, gramatura 35g/m², sem prendedor
interno, tamanho 37x24cm, com visor trasnparente com 9cm, na cor
marmorizada, com haste em metal e ponteiras plásticas.
Pasta arquivo, material: plástico, tipo: sanfonada, largura: 210 mm,
altura: 297 mm, características adicionais: índice alfabético az e 31
divisórias, aplicação: arquivo de documento
Pasta arquivo, material: papel kraft, tipo: suspensa, largura: 245
mm, altura: 335 mm, lombada: 50 mm, gramatura: 320 g,m2,
características adicionais 2: conforme modelo do órgão
Percevejo tipo tacha, material, tratamento superficial latonado. caixa
com 100 unidades
Perfurador de papel, médio, metálico, com capacidade para
perfurar até 20 a 30 folhas de papel 75g/m², apoio da base em
polietileno, pinos perfuradores em aço e molas em aço. diametro do
furo 6mm, distância dos furos 80mm. com margeador plástico.
Perfurador papel, material: metal, tipo: médio, tratamento
superficial: pintado, capacidade perfuração: 60,70 fl,
funcionamento: manual, características adicionais: pino vazador
aço temperado, alavanca e haste aço
Pincel atômico permanente, com tampa asfixiante, ponta de nylon
5,9 mm, com grande reservatório de tinta (8,5 x 70 mm), composição
de resina plástica, tinta à base de corante orgânico e água.
Pincel para quadro branco, cores diversas, recarregável, com
possibilidade de substituição de ponta, medindo a mesma 6 mm.
espessura da escrita de 2,3 mm. tinta a base de álcool. o pincel
deverá ser fabricado a partir de plástico reciclado.
Pincel para quadro branco, não recarregável, cores diversas. haste
no formato cilíndrico com diâmetro mínimo de 18 mm e comprimento
de 13 cm. composição: resinas termoplásticas, álcool, pigmentos e
resina orgânica. ponta em acrílico de 4 mm, espessura da escrita de
2 mm. diâmetro mínimo da carga de 15 mm e comprimento mínimo
da carga de 7 cm.
Pincel atômico, marcador para quadro branco, ponta macia que
apague facilmente, tinta especial, nas cores azul, preta e vermelha,
recarregáveis.
Pistola para cola quente, grande, bivolt, ponta com isolamento
térmico especificação: pistola para cola quente grande – pistola para
cola quente, para aplicar cola de silicone, com fiação e plug de
acordo com as normas do inmetro, bivolt e ponta com isolamento
térmico.
Pistola para cola quente, pequena, bivolt, ponta com isolamento
térmico especificação: pistola para cola quente pequena – pistola
para cola quente, para aplicar cola de silicone, com fiação e plug de
acordo com as normas do inmetro, bivolt e ponta com isolamento
térmico
FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M,
ESPESSURA:10 MM

und

2000

335472

FRAMA

R$
1,12

R$
2.240,00

und

100

462579

POLIBRAS

R$
20,02

R$
2.002,00

und

500

477079

FRAMA

R$
2,42

R$
1.210,00

cx

220

202054

BRW

R$
1,77

R$
389,40

und

200

434774

GRAMPLINE

R$
23,58

R$
4.716,00

und

10

346024

GRAMPLINE

R$
49,63

R$
496,30

und

3600

202048

GATTE

R$
1,28

R$
4.608,00

und

1150

409983

GRAMPLINE

R$
3,60

R$
4.140,00

und

10000

423502

GATTE

R$
1,28

R$
12.800,00

und

3000

267479

GRAMPLINE

R$
2,23

R$
6.690,00

und

210

409623

GATTE

R$
17,18

R$
3.607,80

und

300

72613

GATTE

R$
12,68

R$
3.804,00

und

610

233842

ISOPLAST

R$
2,39

R$
1.457,90
R$
1.460,00

183

FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M,
ESPESSURA:20 MM

und

400

233843

ISOPLAST

R$
3,65

184

FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:100 CM, LARGURA:50 CM,
ESPESSURA:3 CM (30mm)

und

200

422780

ISOPLAST

R$
5,80

R$
1.160,00

und

100

233844

ISOPLAST

R$
8,55

R$
855,00

und

110

405629

DELLO

R$
6,45

R$
709,50

und

500

229248

3M

und

500

203587

3M

R$
2,69
R$
2,69

R$
1.345,00
R$
1.345,00

und

500

312914

CARBINK

R$
7,51

R$
3.755,00

und

200

228661

STALO

R$
191,25

R$
38.250,00

und

50

312701

STALO

R$
53,50

R$
2.675,00

und

310

236471

WALLEU

R$
0,64

R$
198,40

und

6000

400311

GRAMPLINE

R$
3,12

R$18.720,00

DAC

R$
8,21

R$
1.642,00

185
186
187
188
189

190

191
192
193
194

FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M,
ESPESSURA:50 MM
PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL:ACRÍLICO,
COR:FUMÊ, TIPO:CONJUGADO, COMPRIMENTO:228 MM,
LARGURA:65 MM, ALTURA:90 MM
Post-it grande (recados autoadesivos removíveis): tamanho 76 x
102 mm cor amarela. bloco com 100 folhas
Post-it pequeno (recados autoadesivos removíveis), tamanho
38x50mm (cor amarela), cada jogo com 4 blocos.
Prancheta, transparente em acrilico, com prendedor metalico,
dimensoes 34 cm de comprimento e23,5 de largura, podendo variar
em ate 5% para mais ou para menos.
Quadro branco, material: fórmica branca brilhante, acabamento
superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade:
lançamento informações, largura:120 cm, comprimento:200 cm,
características adicionais: magnético, tipo fixação: parede
Quadro de aviso de feltro tamanho aproximado 1mx80 cm com
borda em alumínio.
Régua para escritório, material de acrílico, comprimento de 30 cm,
espessura de 2 mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material
rígido, cor cristal, transmitância transparente
Refil de tinta líquida para pincel marcador de quadro branco, na
cores diversas, contendo 5,5ml.
Saco documento características: material: plástico transparente,
capacidade: 40 folhas, comprimento: 330 mm, largura: 240 mm e
números de furos: 4. Pct 50 und

pct

200

451759
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195

Tapete emborrachado em e.v.a., atóxico, antiderrapante, colorido.
contém letras do alfabeto/e ou números de 0,20 x 0,20 m cada
und
500
uma, formando uma área de aproximadamente 0,96 m²
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE EM R$

462437

IBEL

R$
40,43

R$
20.215,00
R$164.393,80

LOTE 07 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO (TECIDOS E SIMILARES)
itens
196

descrição

und.

Tecido - tipo flanela fustao, armacao textil, composto de 100%
algodao, pesando 100g/m2, com largura de 0,8m, com motivos
infantis.
Tecido - tipo tricoline, armacao tela 2x2, 100% algodao, pesando
120 g/m2, medindo 1,40 m de largura, cores diversas.
Tecido chitão, tecido em chita estampado, 100% algodão, larg.140
cm.
Tecido; brim leve; personalizado; 100% algodao; largura 1,60m;
armacao sarja 2x1; gramatura 1,90g/m². cores diversas.
Tecido; de brim pesado; 100% algodao; gramatura 260 g/m2;
largura 1.61m. cores diversas.

quat.

CATMAT

MARCA

valor
unitário

valor total

R$
4,09

R$
1.636,00

R$
11,70
R$
10,50
R$
14,02
R$
19,83

R$
7.020,00
R$
3.150,00
R$
2.804,00
R$
3.966,00

mt

400

440829

ESTILOTEX

mt

600

470350

ESTILOTEX

mt

300

446895

FABRIL

mt

200

267814

ESTILOTEX

mt

200

467173

ESTILOTEX

201

Tecido; de algodao cru trancado; largura de 1,60m; utilizado na
confeccao de hamper e campos; homogeneo; isento de falhas;
manchas; composicao 100% algodao; largura 1,60 m; trama tela 1x1
gramatura 150g/m2.

mt

200

402345

ESTILOTEX

R$
9,40

R$
1.880,00

202

Tecido; em napa; tipo courvim; 1,50 de largura; 100% impermeavel;
composicao 50% pvc; 50% poliester cores diversas.

mt

200

467202

PRIME
TEXTIL

R$
10,44

R$
2.088,00

203

Tecido; morim; 100% algodao;
155gr/m2. cores diversas.

mt

200

65692

SANTA FÉ

R$
3,20

R$
640,00

204

TNT, (rolo com 50m) nas cores: cores diversas.

rl

150

19267

SANTA FÉ

R$
27,72

R$
4.158,00

205

Fita de cetim nº01 07mm c/ 10 metros. cores diversas.

und

200

450590

PROGRESSO

R$
4,90

R$
980,00
R$
1.114,00
R$
906,00
R$30.342,00

197
198
199
200

largura 1,60 metros; gramatura

206

Fita de cetim nº02 10mm c/ 10 metros. cores diversas.

und

200

440630

PROGRESSO

R$
5,57

207

Fita de cetim nº03 15mm c/ 10 metros. cores diversas.

und

200

384418

PROGRESSO

R$
4,53

CATMAT

MARCA

201848

STALO

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE EM R$

LOTE 08 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO (MATERIAIS DE PINTURA)
itens
208
209

210
211
212

213

214

215

216
217
218

219

Descrição
Cavalete em madeira para telas (tamanho 1,60 cm e 40 cm de
base). deverá ser indicada a marca
Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio,
tamanho: 2, material cabo: madeira, características adicionais: com
virola aço estanhado
Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio,
tamanho: 4, material cabo: madeira, características adicionais: com
virola aço estanhado
Pincel pintura predial, material cerdas: náilon, tipo cabo: curto,
tamanho: 8 pol, formato: retangular, material cabo: polipropileno
Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: longo,
tamanho: nº 10, material cabo: madeira laqueada, características
adicionais: cerda branca, virola de alumínio
Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: longo,
tamanho: nº 12, material cabo: madeira laqueada, características
adicionais: cerda branca, virola de alumínio
Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: longo,
tamanho: nº 18, material cabo: madeira laqueada, características
adicionais: cerda branca, virola de alumínio
Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: longo,
tamanho: nº 24, material cabo: madeira laqueada, características
adicionais: chato, cerda branca, virola de alumínio
Tela de pintura, material: tecido algodão, cor: branca, comprimento:
22 cm, largura: 16 cm, uso: artístico, características adicionais:
moldura em madeira
Tela de pintura, material: tecido algodão, cor: branca, comprimento:
30 cm, largura: 20 cm, uso: artístico
Tela de pintura, material: tecido algodão, comprimento: 30 cm,
largura: 40 cm, uso: artístico, características adicionais: moldura em
madeira
Tela de pintura, material: tecido algodão, comprimento: 40 cm,
largura: 50 cm, uso: artístico, características adicionais: moldura em
madeira

und.

quat.

und

20

valor
unitário
R$
85,00

valor total
R$
1.700,00

und

500

453722

CONDOR

R$
3,60

R$
1.800,00

und

500

453725

CONDOR

R$
4,00

R$
2.000,00

und

500

311993

CONDOR

R$
4,80

R$
2.400,00

und

500

334112

CONDOR

R$
1,90

R$
950,00

und

500

334113

CONDOR

R$
2,00

R$
1.000,00

und

500

334114

CONDOR

R$
3,00

R$
1.500,00

und

800

359660

CONDOR

R$
3,80

R$
3.040,00

und

50

355605

STALO

R$
3,50

R$
175,00

und

50

366899

STALO

R$
6,30

R$
315,00

und

50

424122

STALO

R$
8,00

R$
400,00

und

50

434904

STALO

R$
11,00

R$
650,00
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220

221

222

Tela de pintura, material: tecido algodão, comprimento: 50 cm,
largura: 50 cm, uso: artístico, características adicionais: moldura em
und
50
madeira
Tela de pintura, material: tecido algodão, comprimento: 50 cm,
largura: 60 cm, uso: artístico, características adicionais: moldura em
und
50
madeira
Tela de pintura, material: tecido algodão, comprimento: 80 cm,
largura: 100 cm, uso: artístico, características adicionais: moldura
und
50
em madeira
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE EM R$

424123

STALO

R$
10,00

R$
500,00

424121

STALO

R$
12,00

R$
600,00

424739

STALO

R$
27,00

R$
1.350,00
R$18.280,00

LOTE 09 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO (TINTAS E SIMILARES)
itens
223
224
225

226
227
228
229

230

descrição

und.

quat.

Tinta para carimbo, sem óleo, cor preta, aspecto físico líquido,
und
150
composição água, pigmentos, frasco 42 ml.
Tinta relevo, acrílica, atóxica – cores conforme pedido, embalagem
und
600
com aproximadamente 35 ml. deverá ser indicada a marca
Tinta para tecido, acrílica, atóxica, resistente a lavagens embalagem
com aproximadamente 37 ml. cores conforme pedido,. deverá ser
und
600
indicada a marca
Tinta óleo para tela - formulada com uma mistura de óleos e
pigmentos selecionados, bisnaga (bisnaga de 20 ml). cores
und
300
conforme pedido. deverá ser indicada a marca
Tinta liquida para vidro, embalagem com aproximadamente 40 ml und
300
cores conforme pedido. deverá ser indicada a marca
Tinta spray cores conforme pedido , esmaltada, embalagem com
und
50
400 ml. deverá ser indicada a marca
Tinta tempera guache, não tóxico, solúvel em água, cores miscíveis
entre si, composição de resina, água, pigmentos, carga e
cx
600
conservantes tipo benzotiavo, caixa com 06 unidades de 250 ml .
Verniz, acrílico, brilhante, para acabamentos e proteção de
diversos materiais, embalagem com aproximadamente 500 ml.
und
30
deverá ser indicada a marca.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE EM R$

valor
unitário
R$
2,40
R$
3,25

CATMAT

MARCA

valor total

411718

RADEX

423298

ACRILEX

411676

ACRILEX

R$
3,20

R$
1.920,00

236172

ACRILEX

R$
4,50

R$
1.350,00

237484

ACRILEX

453762

ACRILEX

R$
8,00
R$
12,00

R$
2.400,00
R$
600,00

345327

RADEX

R$
3,80

R$
2.280,00

375592

ACRILEX

R$
19,10

R$
573,00

R$
360,00
R$
1.950,00

R$11.433,00

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 Ibirapitanga não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais 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 n°.14/2021 na forma Eletrônica, 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 corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer do kit/cesta básica, do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento dos gêneros, 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 desta Ata de Registro.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais e
conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Administração;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Administração de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo ou da
Secretaria interessada 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.
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 para entrega será de até 05 (cinco dias) úteis a contar da data de recebimento do documento
que autorize o fornecimento, qual seja, Contrato ou instrumento equivalente (Nota de Empenho,
Autorização de Fornecimento), em remessa única
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos materiais
foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
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 pela Administração, 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.
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4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais 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 5 (cinco)
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 desta Ata;
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
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas nesta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste Ata, 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,
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 desta Ata, 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.
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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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente notificada
à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, o que fará(ão)
prontamente, num prazo máximo de 48 horas, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante,
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar esta Ata 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 desta Ata;
7.1.5 - Inexecução parcial desta Ata: 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 desta Ata;
7.1.6 - Inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
7.1.7 - 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 desta Ata.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Administração, 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
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9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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 X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias desta
Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
na forma Eletrônica, tipo menor preço global, para o Sistema de Registro de Preços N° 14/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 14/2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca que abrange o Município de Ibirapitanga – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam,
este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Ibirapitanga – Bahia, 31 de Agosto de 2021.
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JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

B M DE JESUS RAMOS
CNPJ. Nº 09.007.822/0001-79
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a) ______________________________

b) __________________________
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