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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2021 SRP
Ata de Registro de Preços nº. 032/2021

Processo Administrativo nº 533/2021.

Ata de Registro de Preços nº 032/2021, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº.
018/2021 SRP, que tem como objeto PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE
BLASTER,

VISANDO

A

REALIZAÇÃO

DE

SHOWS

PIROTÉCNICOS

EM

FESTEJOS

CÍVICOS

TRADICIONAIS E CULTURAIS EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA –
BAHIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, presentes de um lado como Órgão Gerenciador, nos termos da Lei nº
10.520/2002 e Decreto Municipal Nº 211/2013, de 01/03/2013, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA/PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ
sob o nº. 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida –
Bahia, CEP 44.540-000, por intermédio do seu Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor ADAILTON CAMPOS
SOBRAL, podendo ser encontrado na sede do município no endereço supracitado, doravante denominado
MUNICÍPIO, podendo ser encontrado na sede do município no endereço supracitado, e do outro lado a empresa
COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA - EPP, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
07.855.688/0001-30, com sede na Rua Marcionílio Reis, s/n, Centro, na cidade de Sapeaçú – Bahia, CEP 44.530000, neste ato representada por seu Sócio Administrador o Senhor WAGNER NOGUEIRA LOPES, podendo
também ser encontrado no endereço supracitado, doravante denominada simplesmente como FORNECEDOR,
firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo
nº 533/2021 e homologada em 03/09/2021, referente ao Pregão Presencial nº. 018/2021 SRP, destinado às
futuras aquisições sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em
conformidade com as disposições a seguir:

1.
1.1.

DO OBJETO
O objetivo desta Ata é o REGISTRO DOS PREÇOS, conforme Especificações, quantitativos e preços

constantes no Anexo I deste Termo, que tem como objeto para EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
DE BLASTER, VISANDO A REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM FESTEJOS CÍVICOS
TRADICIONAIS E CULTURAIS EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA,
DE

ACORDO

COM

AS

ESPECIFICAÇÕES

E

QUANTIDADES

ESTABELECIDAS

NO

TERMO

DE

REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades estimadas a serem adquiridas pelo Município, na medida das suas necessidades e segundo a
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conveniência do serviço público, e que a este termo integra, como se transcrito estivesse, tornando-se,
juntamente com o edital, partes indivisíveis e inseparáveis desta ata.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de doze meses, contado a partir da data de assinatura desta
Ata, ou seja, com início no dia 09/09/2021 e término no dia 08/09/2022, admitida a prorrogação igual período
da vigência da Ata de Registro de Preços, inclusive com renovação integral das quantidades, quando a proposta
continuar se mostrando vantajosa aos órgãos e entidades participantes, durante o qual os licitantes que tenham
os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas
no edital e nas normas pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da FORNECEDOR com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata de Registro de Preços, bem como a fusão, cisão ou incorporação do
Fornecedor, não se responsabilizando o MUNICÍPIO por nenhum compromisso assumido pelo FORNECEDOR
com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição do
MUNICÍPIO, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as compras que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie aos licitantes vencedores, ou, cancelar esta Ata de Registro de
Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantido ao FORNECEDOR,
neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
1.6. Da Utilização da Ata de Registro de Preços (Art. 9 do Decreto nº. 211/2013)
1.6.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
tenha participado da formação inicial do Registro de Preços, mediante o envio de suas estimativas de consumo;
1.6.1. Carona: Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da formação
inicial do Registro de Preços, mediante envio de suas estimativas de consumo, desde que devidamente
comprovada as vantagens e, respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal
nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013, que regulamenta do Sistema de Registro de
Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida - Bahia.
1.6.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso desta
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
1.6.3. Fica estabelecido que a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública, desde que haja disponibilidade de quantitativos para atendimento,
nos termos dos Incisos I, II e III, do Art. 11 do Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013.
2.

DO PREÇO

2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo I desta Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do FORNECEDOR, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
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utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do FORNECEDOR das suas obrigações.
2.3. O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no site oficial
do Município de Conceição do Almeida, Estado da Bahia: http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/diarioOficial os
preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal .
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega do
objeto.
3.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução de cada autorização de fornecimento correrão à conta da seguinte
unidade orçamentária correspondente a cada setor solicitante:
Unidade Orçamentária: ( A DETERMINAR)
Código/Elemento: 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo
Fonte: ( A DETERMINAR)
4.

DA EXECUÇÃO

4.1. Como condição para a manutenção desta ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
4.2. O FORNECEDOR entregará os demais produtos solicitados no prazo estabelecido, de acordo com a
necessidade do MUNICÍPIO, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir
o estabelecido;
4.3. O FORNECEDOR disponibilizará os produtos aos órgãos e entidades participantes através da AFM
(Autorização de Fornecimento de Mercadoria), imediatamente, de acordo com os critérios previstos no ato
convocatório.
4.4. Os órgãos e entidades solicitarão ao FORNECEDOR, por escrito, através de Autorização de Fornecimento
de Material – AFM, e dentro do prazo de validade da Ata do Registro de Preços, os produtos licitados de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no edital e na ordem de classificação
das propostas.
4.5. Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas no edital, poderão adquirir,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento dos produtos em obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.
4.6. Na hipótese de o FORNECEDOR convocado não assinar esta ata, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham
os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a convocação do fornecimento dos
produtos registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto
Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93.
4.7. Na hipótese de os demais licitantes não acatarem a convocação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá convocar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço
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por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser
comprovado nos autos.
4.8. A assinatura desta Ata de Registro de Preços deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
4.8. Em consonância com o Decreto Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, esta Ata de Registro de Preços estará
sujeita às regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto ao prazo de vigência.
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços das propostas
apresentadas no respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado,
quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro dos preços apresentados, devendo ser instaurada pela própria Administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.8.2. O FORNECEDOR fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de
Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade licitada para cada item registrado.
4.9. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes
pactuantes.
5.

DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1. Além das cláusulas constantes no Edital e seu Termo de Referência, que são partes indivisíveis e
inseparáveis desta ata de Registro de Preços, o fornecimento será feito seguindo as seguintes recomendações:
5.1.1. Os materiais serão fornecidos diretamente no estabelecimento do FORNECEDOR, mediante emissão de
AFM – Autorização de Fornecimento de Material, devidamente emitida por autoridades da Secretaria
competente.
5.1.2. Os materiais deverão ser fornecidos à Secretaria solicitante na medida da sua necessidade, ao longo do
período de vigência do contrato de fornecimento e mediante a expedição da AFM – Autorização de Fornecimento
de Material por preposto credenciado de cada unidade, no prazo não superior a 03(três) dias contado a partir do
recebimento da AFM – Autorização de Fornecimento de Material.
5.1.3. A entrega dos materiais será feita de forma fracionada de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO;
5.1.4. Os Itens solicitados serão entregues pelo MUNICÍPIO no endereço indicado na AFM, em dia de
expediente, das 08:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 16:00hs, no prazo não superior a 03(três) dias, contadas
da data do recebimento da respectiva AFM;
5.1.5. O FORNECEDOR deverá estar apto à entrega dos materiais licitados imediatamente após a assinatura
desta ata de Registro de Preços;
5.1.6. Os materiais serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial nº. 018/2021 SRP e seus anexos e na proposta apresentada pelo FORNECEDOR;
5.1.7. O recebimento dos materiais será processado por Servidor designado pela Secretaria solicitante, que terá
a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para
aceitar ou rejeitar os materiais entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura;
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5.1.8. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número da
respectiva Nota Fiscal, o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão, a
descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura;
5.1.9. Para efetuar os testes que se fizerem necessários, assim como o atesto da Nota Fiscal/Fatura o servidor
a que se refere o item 5.1.7. adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento dos equipamentos e materiais nas dependências da Secretaria Solicitante.
5.1.10.

No caso de rejeição dos materiais, o servidor designado nos termos do subitem 5.1.7. emitirá termo

de rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o
FORNECEDOR deverá substituir os mesmos rejeitados por outros que atendam plenamente às exigências do
Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data do recebimento da notificação, efetuada pela Secretaria solicitante,
devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionando ao saneamento da
situação a sua aceitação.
5.1.11.

Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do MUNICÍPIO ou que não possam ser

considerados como responsabilidade do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, não serão
considerados para efeito de contagem do prazo máximo para a entrega dos materiais, objeto desta ata de
Registro de Preços.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação da
respectiva fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente. O pagamento devido ao
FORNECEDOR será efetuado através de crédito em conta corrente indicada pelo mesmo.
6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas pelo FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de
Preços, todas as condições estabelecidas no Pregão Presencial nº. 018/2021 SRP e seus anexos, com a efetiva
entrega dos materiais, objeto da licitação.
6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento
será devolvido ao FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços ficará pendente até que tenham sido
adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO.
6.4. O pagamento de que trata o subitem 6.1. desta Cláusula estará condicionado à comprovação da regularidade
fiscal do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, por meio de consulta “on line” ou por outro
meio de certidões expedidas pelos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas.
6.5. Havendo ocorrência de alguma irregularidade quando a regularidade fiscal, o FORNECEDOR detentor desta
ata de Registro de Preços, terá o prazo de trinta dias corridos, contados de sua notificação para regularizar a sua
situação ou presentar justificativas a ser avaliada pelo MUNICÍPIO, sob pena de aplicação de sanções e até
convocação de licitantes remanescentes.
6.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.7. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte do FORNECEDOR.
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6.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
7.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

7.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 65 da
Lei Federal 8.666/93.
7.2. A revisão de preços Registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do FORNECEDOR, ou por iniciativa
da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve
os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial
7.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao praticado no mercado o órgão
gerenciador deverá:
I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
II - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.4.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o FORNECEDOR, detentor do preço
registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de Fornecimento de
Material – AFM, para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ou cancelamento
do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das alegações apresentadas no pleito de negociação.
7.5. No processo de negociação, o FORNECEDOR somente poderá apresentar novo preço para o item de sua
proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços.
7.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de
Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para a contratação
do item.
7.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados
pelo órgão controlador.
7.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços decorrentes do
respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar recompor
o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o preço que
se tornou excessivo.
7.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
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8.
8.1.

DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Órgão

Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização do MUNICÍPIO não eximirá o fornecedor de
total responsabilidade na execução do contrato.
8.1.1. Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta Ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao FORNECEDOR instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta Ata de Registro
de Preços;
d) esclarecer prontamente as dúvidas do FORNECEDOR, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.
8.1.2 Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de
sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta ata de Registro
de Preços;
d) promover, com a presença do FORNECEDOR, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação do FORNECEDOR de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o
regular cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados do FORNECEDOR, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo tal procedimento por
exclusiva conta do FORNECEDOR, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem
como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.
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8.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no Inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do MUNICÍPIO,
considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto licitado, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
8.3. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
8.4. O FORNECEDOR se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o MUNICÍPIO.
8.5. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os materiais efetivamente entregues,
o FORNECEDOR será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada ao MUNICÍPIO
para adoção das providências cabíveis.
9.

DAS PENALIDADES

9.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2. A inexecução desta ata de Registro de Preços, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará
o FORNECEDOR à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor desta ata de Registro de Preços, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a AFM;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
9.2.1. A multa a que se refere esta cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente esta Ata
de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei.
9.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos futuros a serem
feitos ao FORNECEDOR faltoso.
9.2.1.

Se o valor da multa exceder ao valor das obrigações do MUNICÍPIO para com o FORNECEDOR, além

da perda deste, o FORNECEDOR responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
9.2.2.

Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do

pagamento devido ao FORNECEDOR o valor de qualquer multa porventura imposta.
9.2.3.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o

FORNECEDOR da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
9.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
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9.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
9.5. O registro de preço do FORNECEDOR poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº
8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
I. não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou desta Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o FORNECEDOR deixar de firmar a Ata de Registro de Preços;
III - o MUNICÍPIO der causa à rescisão administrativa desta Ata de Registro de Preços, por um dos motivos
elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10. DA RESCISÃO
10.1. A inexecução, total ou parcial desta ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as
consequências as previstas na Lei Federal 8.666/93.
10.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO nos casos enumerados nos
incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja
culpa do FORNECEDOR, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do art. 79 do mesmo diploma.
10.4. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das
condições do mercado.
10.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas
seguintes hipóteses:
I – quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II – por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
10.6. A comunicação do cancelamento do preço registrado do FORNECEDOR, nas hipóteses previstas neste
item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
10.6.1. Na hipótese prevista no inciso I do item 10.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o FORNECEDOR, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
10.6.2. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
10.7. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências do instrumento convocatório.
10.7.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o
FORNECEDOR fica obrigado a garantir o fornecimento, objeto desta ata de Registro de Preços, sendo que este
prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
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11. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
11.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
edital do Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 018/2021 SRP e seus anexos.
12. DO FORO
12.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
Conceição do Almeida – Bahia, 09 de setembro de 2021.

MUNICÍPIO

DE

CONCEIÇÃO

DO

ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral - Prefeito
MUNICÍPIO

COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA – EPP
Wagner Nogueira Lopes – Sócio Administrador
FORNECEDOR

__________________________________________
TESTEMUNHA

__________________________________________
TESTEMUNHA

CPF: ____________________________________

CPF: ____________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2021 SRP
Ata de Registro de Preços nº. 032/2021

Anexo I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

PREÇOS
ITEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ESPECIFICAÇÕES

UNID

468 TIROS
GIRANDOLA 468 CORES
GIRANDOLA 468 MISTA
GIRANDOLA 1.080 TIROS
GIRANDOLA 3.600 TIROS
FOGUETE 12X1 TIROS
FOGUETE 19X4 TIROS
KIT 12 MORTEIRO DE 3 POLEGADAS
KIT 12 MORTEIRO DE 2,5 POLEGADAS
KIT 100 TUBOS LUZ E COR

CX

QUANT

50
CX
20
CX
20
CX
50
CX
20
CX
500
CX
500
CX
10
CX
10
CX
10
LEQUE LOBO ENTRE OVELHAS
CX
5
TORTA 50 TUBOS LUZ E COR
CX
10
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$
GIRANDOLA

MARCA
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER

(R$)
190,00
240,00
240,00
430,00
937,50
27,00
45,00
900,00
710,00
900,00
950,00
480,00

UNITÁRIO

TOTAL

(R$)

9.500,00
4.800,00
4.800,00
21.500,00
18.750,00
13.500,00
22.500,00
9.000,00
7.100,00
9.000,00
4.750,00
4.800,00
130.000,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021 SRP
Ata de Registro de Preços nº. 033/2021

Processo Administrativo nº 410/2021.

Ata de Registro de Preços nº 033/2021, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº.
019/2021 SRP, que tem como objeto a PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

(PINTURA,

HIDROSSANITÁRIO,

ACESSÓRIOS

E

FERRAMENTAS,

MATERIAIS

ELÉTRICOS, CARPINTARIA, ARTEFATOS DE CIMENTO E AÇO) VISANDO SATISFAZER NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO
EDITAL, presentes de um lado como Órgão Gerenciador, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal
Nº 211/2013, de 01/03/2013, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, o MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA/PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.695.028/0001-32,
com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, por
intermédio do seu Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor ADAILTON CAMPOS SOBRAL, brasileiro, maior,
podendo ser encontrado na sede do município no endereço supracitado,

e do outro lado a empresa AXR

COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA, pessoa jurídica do direito privado, inscrita
no CNPJ (MF) sob o nº. 35.083.204/0001-18 com sede na Rua da Palestina, 35, Térreo, Uruguai - Salvador Bahia, CEP 40.450-570 representada pelo Senhor Reginaldo Amaral Bastos, doravante denominada
simplesmente como FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão
exarada no Processo Administrativo nº 410/2021 e homologada em 17/09/2021, referente ao Pregão Presencial
nº. 019/2021 SRP, destinado às futuras aquisições sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e
Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
1.1.

DO OBJETO
O objetivo desta Ata é o REGISTRO DOS PREÇOS, conforme Especificações, quantitativos e preços

constantes no Anexo I deste Termo, que tem como objeto PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA,
MATERIAIS ELÉTRICOS,

HIDROSSANITÁRIO, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS,

CARPINTARIA, ARTEFATOS DE CIMENTO E AÇO) VISANDO SATISFAZER

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS SECRETARIAS,
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades estimadas a serem adquiridas pelo Município, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do serviço público, e que a este termo integra, como se transcrito estivesse, tornando-se,
juntamente com o edital, partes indivisíveis e inseparáveis desta ata.
Ata de Registro de Preços nº. 033/2021 - Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

1

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
23 de setembro de 2021
Ano V • Edição Nº 2632

-14Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de doze meses, contado a partir da data de assinatura desta
Ata, ou seja, com início no dia 20/09/2021 e término no dia 19/09/2022, admitida a prorrogação igual período
da vigência da Ata de Registro de Preços, inclusive com renovação integral das quantidades, quando a proposta
continuar se mostrando vantajosa aos órgãos e entidades participantes, durante o qual os licitantes que tenham
os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas
no edital e nas normas pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da FORNECEDOR com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata de Registro de Preços, bem como a fusão, cisão ou incorporação do
Fornecedor, não se responsabilizando o MUNICÍPIO por nenhum compromisso assumido pelo FORNECEDOR
com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição do
MUNICÍPIO, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as compras que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie aos licitantes vencedores, ou, cancelar esta Ata de Registro de
Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantido ao FORNECEDOR,
neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
1.6. Da Utilização da Ata de Registro de Preços (Art. 9 do Decreto nº. 211/2013)
1.6.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
tenha participado da formação inicial do Registro de Preços, mediante o envio de suas estimativas de consumo;
1.6.1. Carona: Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da formação
inicial do Registro de Preços, mediante envio de suas estimativas de consumo, desde que devidamente
comprovada as vantagens e, respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal
nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013, que regulamenta do Sistema de Registro de
Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida - Bahia.
1.6.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso desta
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
1.6.3. Fica estabelecido que a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública, desde que haja disponibilidade de quantitativos para atendimento,
nos termos dos Incisos I, II e III, do Art. 11 do Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013.
2.

DO PREÇO

2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo I desta Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do FORNECEDOR, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do FORNECEDOR das suas obrigações.
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2.3. O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no site oficial
do Município de Conceição do Almeida, Estado da Bahia: http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/diarioOficial os
preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal .
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega do
objeto.
3.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução de cada autorização de fornecimento correrão à conta da seguinte
unidade orçamentária correspondente a cada setor solicitante:
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Fonte de Recurso
Elementos de Despesas
3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo.
4.

DA EXECUÇÃO

4.1. Como condição para a manutenção desta ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
4.2. O FORNECEDOR entregará os demais produtos solicitados no prazo estabelecido, de acordo com a
necessidade do MUNICÍPIO, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir
o estabelecido;
4.3. O FORNECEDOR disponibilizará os produtos aos órgãos e entidades participantes através da AFM
(Autorização de Fornecimento de Mercadoria), imediatamente, de acordo com os critérios previstos no ato
convocatório.
4.4. Os órgãos e entidades solicitarão ao FORNECEDOR, por escrito, através de Autorização de Fornecimento
de Material – AFM, e dentro do prazo de validade da Ata do Registro de Preços, os produtos licitados de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no edital e na ordem de classificação
das propostas.
4.5. Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas no edital, poderão adquirir,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento dos produtos em obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.
4.6. Na hipótese de o FORNECEDOR convocado não assinar esta ata, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham
os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a convocação do fornecimento dos
produtos registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto
Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93.
4.7. Na hipótese de os demais licitantes não acatarem a convocação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá convocar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço
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por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser
comprovado nos autos.
4.8. A assinatura desta Ata de Registro de Preços deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
4.8. Em consonância com o Decreto Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, esta Ata de Registro de Preços
estará sujeita às regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto ao prazo de vigência.
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços das propostas
apresentadas no respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado,
quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro dos preços apresentados, devendo ser instaurada pela própria Administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.8.2. O FORNECEDOR fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de
Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade licitada para cada item registrado.
4.9. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes
pactuantes.
5.

DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1. Além das cláusulas constantes no Edital e seu Termo de Referência, que são partes indivisíveis e
inseparáveis desta ata de Registro de Preços, o fornecimento será feito seguindo as seguintes recomendações:
5.1.1. Os materiais serão fornecidos diretamente no estabelecimento do FORNECEDOR, mediante emissão de
AFM – Autorização de Fornecimento de Material, devidamente emitida por autoridades da Secretaria
competente.
5.1.2. Os materiais deverão ser fornecidos à Secretaria solicitante na medida da sua necessidade, ao longo do
período de vigência do contrato de fornecimento e mediante a expedição da AFM – Autorização de Fornecimento
de Material por preposto credenciado de cada unidade, no prazo de até 08(oito) dias consecutivos.
5.1.3. A entrega dos produtos será feita de forma contínua e fracionada de acordo com as necessidades do
MUNICÍPIO;
5.1.4. Os Itens solicitados serão entregues pelo MUNICÍPIO no endereço indicado na AFM, em dia de
expediente, das 08:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 16:00hs, em até 10 (dez) dias consecutivos, contadas da
data do recebimento da respectiva AFM;
5.1.5. O FORNECEDOR deverá estar apto à entrega dos materiais licitados imediatamente após a assinatura
desta ata de Registro de Preços;
5.1.6. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial nº. 012/2021 SRP e seus anexos e na proposta apresentada pelo FORNECEDOR;
5.1.7. O recebimento dos materiais será processado por Servidor designado pela Secretaria solicitante, que terá
a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para
aceitar ou rejeitar os equipamentos e materiais entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura;

Ata de Registro de Preços nº. 033/2021 - Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

4

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
23 de setembro de 2021
Ano V • Edição Nº 2632

-17Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
5.1.8. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número da
respectiva Nota Fiscal, o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão, a
descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura;
5.1.9. Para efetuar os testes que se fizerem necessários, assim como o atesto da Nota Fiscal/Fatura o servidor
a que se refere o item 5.1.7. adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento dos equipamentos e materiais nas dependências da Secretaria Solicitante.
5.1.10.

No caso de rejeição dos materiais, o servidor designado nos termos do subitem 5.1.7. emitirá termo

de rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o
FORNECEDOR deverá substituir os mesmos rejeitados por outros que atendam plenamente às exigências do
Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data do recebimento da notificação, efetuada pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionando ao
saneamento da situação a sua aceitação.
5.1.11.

Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do MUNICÍPIO ou que não possam ser

considerados como responsabilidade do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, não serão
considerados para efeito de contagem do prazo máximo para a entrega dos produtos, objeto desta ata de
Registro de Preços.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da
respectiva fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente. O pagamento devido ao
FORNECEDOR será efetuado através de crédito em conta corrente indicada pelo mesmo.
6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas pelo FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de
Preços, todas as condições estabelecidas no Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP e seus anexos, com a efetiva
entrega dos produtos, objeto da licitação.
6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento
será devolvido ao FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços ficará pendente até que tenham
sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
MUNICÍPIO.
6.4. O pagamento de que trata o subitem 6.1. desta Cláusula estará condicionado à comprovação da
regularidade fiscal do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, por meio de consulta “on line”
ou por outro meio de certidões expedidas pelos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, devidamente
atualizadas.
6.5. Havendo ocorrência de alguma irregularidade quando a regularidade fiscal, o FORNECEDOR detentor desta
ata de Registro de Preços, terá o prazo de trinta dias corridos, contados de sua notificação para regularizar a
sua situação ou presentar justificativas a ser avaliada pelo MUNICÍPIO, sob pena de aplicação de sanções e até
convocação de licitantes remanescentes.
6.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
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6.7. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte do FORNECEDOR.
6.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
7.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

7.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 65 da
Lei Federal 8.666/93.
7.2. A revisão de preços Registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do FORNECEDOR, ou por iniciativa
da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve
os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial
7.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao praticado no mercado o órgão
gerenciador deverá:
I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
II - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.4.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o FORNECEDOR, detentor do preço
registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de Fornecimento de
Material – AFM, para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ou cancelamento
do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das alegações apresentadas no pleito de negociação.
7.5. No processo de negociação, o FORNECEDOR somente poderá apresentar novo preço para o item de sua
proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços.
7.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata
de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para a
contratação do item.
7.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados
pelo órgão controlador.
7.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços decorrentes do
respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar recompor
o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o preço que
se tornou excessivo.
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7.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
8.
8.1.

DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Órgão

Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização do MUNICÍPIO não eximirá o fornecedor de
total responsabilidade na execução do contrato.
8.1.1. Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta Ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao FORNECEDOR instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta Ata de Registro
de Preços;
d) esclarecer prontamente as dúvidas do FORNECEDOR, solicitando ao setor competente da Administração,
se necessário, parecer de especialistas;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.
8.1.2 Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta ata de Registro
de Preços;
d) promover, com a presença do FORNECEDOR, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação do FORNECEDOR de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o
regular cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados do FORNECEDOR, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo tal procedimento por
exclusiva conta do FORNECEDOR, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem
como qualquer outra que tal fato imponha;
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h) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.
8.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no Inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
MUNICÍPIO, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto licitado, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
8.3. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
8.4. O FORNECEDOR se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o MUNICÍPIO.
8.5. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues,
o FORNECEDOR será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada ao MUNICÍPIO
para adoção das providências cabíveis.
9.

DAS PENALIDADES

9.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2. A inexecução desta ata de Registro de Preços, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará
o FORNECEDOR à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor desta ata de Registro de Preços, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a AFM;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
9.2.1. A multa a que se refere esta cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente esta Ata
de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei.
9.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos futuros a serem
feitos ao FORNECEDOR faltoso.
9.2.1.

Se o valor da multa exceder ao valor das obrigações do MUNICÍPIO para com o FORNECEDOR, além

da perda deste, o FORNECEDOR responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
9.2.2.

Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do

pagamento devido ao FORNECEDOR o valor de qualquer multa porventura imposta.
9.2.3.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o

FORNECEDOR da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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9.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
9.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
9.5. O registro de preço do FORNECEDOR poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei
nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento
da notificação, quando:
I. não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou desta Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o FORNECEDOR deixar de firmar a Ata de Registro de Preços;
III - o MUNICÍPIO der causa à rescisão administrativa desta Ata de Registro de Preços, por um dos motivos
elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10. DA RESCISÃO
10.1. A inexecução, total ou parcial desta ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as
consequências as previstas na Lei Federal 8.666/93.
10.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO nos casos enumerados nos
incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja
culpa do FORNECEDOR, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do art. 79 do mesmo diploma.
10.4. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das
condições do mercado.
10.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas
seguintes hipóteses:
I – quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II – por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
10.6. A comunicação do cancelamento do preço registrado do FORNECEDOR, nas hipóteses previstas neste
item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
10.6.1. Na hipótese prevista no inciso I do item 10.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o FORNECEDOR, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
10.6.2. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
10.7. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências do instrumento convocatório.
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10.7.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o
FORNECEDOR fica obrigado a garantir o fornecimento, objeto desta ata de Registro de Preços, sendo que este
prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
11. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
11.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
edital do Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP e seus anexos.
12. DO FORO
12.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
Conceição do Almeida – Bahia, 20 de setembro de 2021.

MUNICÍPIO

DE

CONCEIÇÃO

DO

ALMEIDA

AXR COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

PREFEITURA MUNICIPAL

HIDRAULICOS LTDA

Adailton Campos Sobral - Prefeito

Reginaldo

MUNICÍPIO

Administrador

Amaral

Bastos

–

Sócio

FORNECEDOR

__________________________________________

__________________________________________

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CPF: ____________________________________

CPF: ____________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021 SRP
Ata de Registro de Preços nº. 033/2021
ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS
LOTE 01 - PINTURA
V.UNITARIO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTDE

MARCA

1

CAL HIDRATADA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO, MAGNÉSIO,
COR BRANCA, EM PÓ, SACO COM 10 KG.

UND

205

DAMASCENO

2

MÁSCARA
REDONDA
MULTIUSO,
TIPO
USO
DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA PÓ,

UND

385

ALLIANCE

3

MÁSCARA DESCARTÁVEL RETANGULAR BRANCA COM
CLIPS E ELÁSTICO M

UND

385

ALLIANCE

R$ 2,65

R$ 1.020,25

SC

HIPERCOR

UND

2.005
100
210
210
350

X9

R$ 30,00
R$ 12,75
R$ 13,80
R$ 6,45
R$ 14,25

R$ 60.150,00
R$ 1.275,00
R$ 2.898,00
R$ 1.354,50
R$ 4.987,50

UND

125

FESTCOR

R$ 90,00

R$ 11.250,00

UND

190

FESTCOR

R$ 90,00

R$ 17.100,00

UND

460

HIDRACOR

R$ 180,00

R$ 82.800,00

R$ 90,00

R$ 42.300,00

4
5
6
7
8
9
10

20KG
MASSA PLÁSTICA DE 500G
ROLO PARA PINTURA, EM LÃ PURA , DE 23CM
ROLO PARA PINTURA, EM LÃ PURA , DE 9CM
SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,
SELADOR TINTA PREDIAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,
TIPO ACRÍLICO, GALÃO 18LT
TINTA À BASE DE RESINA VINIL ACRÍLICA, NA COR
BRANCO NEVE (LATÃO DE 18 LITROS)
MASSA CORRIDA PVA AS

UND
UND
UND

CARPLAST
COMPEL
COMPEL

VALOR TOTAL

R$ 12,75

R$ 2.613,75

R$ 2,65

R$ 1.020,25

11

TINTA ACRÍLICA COM PROPRIEDADES ELASTÔMERAS
PARA PISO EXTERNO, NA COR VERDE (LATÃO DE 18
LITROS)-

12

TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO
3,6 LITROS)-

UND

470

ARGALIT

13

TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE PARA
DEMARCAÇÃO DE PISO (LATÃO DE 18 LITROS)

UND

140

HIDRACOR

R$ 180,00

R$ 25.200,00

14

TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA,
PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALECENTES, MI-,
ASPECTO
FÍSICO
LÍQUIDO
VISCOSO,
TIPO
ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, COR BRANCO
NEVE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO LISA, REBOCO, GESSO,
CONCRETO E MADEIRA, APLICAÇÃO INTERNA E
EXTERNA, RENDIMENTO DE 30 A 40 M2/ GL, TIPO
LÁTEX

UND

485

HIDRACOR

R$ 42,00

R$ 20.370,00

UND

250

HIDRACOR

R$ 42,00

R$ 10.500,00

TINTA LATEX PVA GALÃO COM

UND
UND
UND

190
65
65

HIDRACOR

3”
TRINCHA DE 4”

CONDOR

R$ 90,00
R$ 8,25
R$ 13,35

R$ 17.100,00
R$ 536,25
R$ 867,75

UND

155

EUCATEX

R$ 97,50

R$ 15.112,50

UND

65

ZARCOMAX

R$ 73,80

R$ 4.797,00
R$ 323.252,75

15

COM

TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA,
PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALECENTES, MI-,
ASPECTO
FÍSICO
LÍQUIDO
VISCOSO,
TIPO
ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, COR BRANCO
NEVE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO LISA, REBOCO, GESSO,
CONCRETO E
MADEIRA, APLICAÇÃO EXTERNA,
RENDIMENTO DE

16
17
18

(GALÃO

30 A 40 M2/ GL, TIPO LÁTEX
18 LITROS

TRINCHA DE

19

VERNIZ PARA MADEIRA ACETINADO (GALÃO COM
LITROS).

20

ZARCÃO PARA FERRO (GALÃO COM

3,6 LITROS)

3,6

CONDOR

VALOR TOTAL DO LOTE
VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021 SRP
Ata de Registro de Preços nº. 034/2021

Processo Administrativo nº 410/2021.

Ata de Registro de Preços nº 034/2021, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº.
019/2021 SRP, que tem como objeto a PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

(PINTURA,

HIDROSSANITÁRIO,

ACESSÓRIOS

E

FERRAMENTAS,

MATERIAIS

ELÉTRICOS, CARPINTARIA, ARTEFATOS DE CIMENTO E AÇO) VISANDO SATISFAZER NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO
EDITAL, presentes de um lado como Órgão Gerenciador, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal
Nº 211/2013, de 01/03/2013, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, o MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA/PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.695.028/0001-32,
com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, por
intermédio do seu Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor ADAILTON CAMPOS SOBRAL, brasileiro, maior,
podendo ser encontrado na sede do município no endereço supracitado,

e do outro lado a empresa

MANOELITO MAIA MELO, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 30.383.685/000163 com sede na Rua Osano Japiaçu nº 210 Térreo – Centro Sapeaçú - Bahia, CEP 44.530-000, representada
por seu Procurador o Senhor DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, doravante denominada

simplesmente como

FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo
Administrativo nº 410/2021 e homologada em 17/09/2021, referente ao Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP,
destinado às futuras aquisições sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados
e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
1.1.

DO OBJETO
O objetivo desta Ata é o REGISTRO DOS PREÇOS, conforme Especificações, quantitativos e preços

constantes no Anexo I deste Termo, que tem como objeto PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA,
MATERIAIS ELÉTRICOS,

HIDROSSANITÁRIO, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS,

CARPINTARIA, ARTEFATOS DE CIMENTO E AÇO) VISANDO SATISFAZER

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS SECRETARIAS,
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades estimadas a serem adquiridas pelo Município, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do serviço público, e que a este termo integra, como se transcrito estivesse, tornando-se,
juntamente com o edital, partes indivisíveis e inseparáveis desta ata.
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1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de doze meses, contado a partir da data de assinatura desta
Ata, ou seja, com início no dia 20/09/2021 e término no dia 19/09/2022, admitida a prorrogação igual período
da vigência da Ata de Registro de Preços, inclusive com renovação integral das quantidades, quando a proposta
continuar se mostrando vantajosa aos órgãos e entidades participantes, durante o qual os licitantes que tenham
os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas
no edital e nas normas pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da FORNECEDOR com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata de Registro de Preços, bem como a fusão, cisão ou incorporação do
Fornecedor, não se responsabilizando o MUNICÍPIO por nenhum compromisso assumido pelo FORNECEDOR
com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição do
MUNICÍPIO, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as compras que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie aos licitantes vencedores, ou, cancelar esta Ata de Registro de
Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantido ao FORNECEDOR,
neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
1.6. Da Utilização da Ata de Registro de Preços (Art. 9 do Decreto nº. 211/2013)
1.6.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
tenha participado da formação inicial do Registro de Preços, mediante o envio de suas estimativas de consumo;
1.6.1. Carona: Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da formação
inicial do Registro de Preços, mediante envio de suas estimativas de consumo, desde que devidamente
comprovada as vantagens e, respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal
nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013, que regulamenta do Sistema de Registro de
Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida - Bahia.
1.6.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso desta
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
1.6.3. Fica estabelecido que a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública, desde que haja disponibilidade de quantitativos para atendimento,
nos termos dos Incisos I, II e III, do Art. 11 do Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013.
2.

DO PREÇO

2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo I desta Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do FORNECEDOR, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do FORNECEDOR das suas obrigações.
Ata de Registro de Preços nº. 034/2021 - Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

2

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
23 de setembro de 2021
Ano V • Edição Nº 2632

-26Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
2.3. O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no site oficial
do Município de Conceição do Almeida, Estado da Bahia: http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/diarioOficial os
preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal .
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega do
objeto.
3.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução de cada autorização de fornecimento correrão à conta da seguinte
unidade orçamentária correspondente a cada setor solicitante:
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Fonte de Recurso
Elementos de Despesas
3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo.
4.

DA EXECUÇÃO

4.1. Como condição para a manutenção desta ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
4.2. O FORNECEDOR entregará os demais produtos solicitados no prazo estabelecido, de acordo com a
necessidade do MUNICÍPIO, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir
o estabelecido;
4.3. O FORNECEDOR disponibilizará os produtos aos órgãos e entidades participantes através da AFM
(Autorização de Fornecimento de Mercadoria), imediatamente, de acordo com os critérios previstos no ato
convocatório.
4.4. Os órgãos e entidades solicitarão ao FORNECEDOR, por escrito, através de Autorização de Fornecimento
de Material – AFM, e dentro do prazo de validade da Ata do Registro de Preços, os produtos licitados de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no edital e na ordem de classificação
das propostas.
4.5. Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas no edital, poderão adquirir,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento dos produtos em obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.
4.6. Na hipótese de o FORNECEDOR convocado não assinar esta ata, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham
os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a convocação do fornecimento dos
produtos registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto
Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93.
4.7. Na hipótese de os demais licitantes não acatarem a convocação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá convocar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço
por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser
comprovado nos autos.
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4.8. A assinatura desta Ata de Registro de Preços deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
4.8. Em consonância com o Decreto Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, esta Ata de Registro de Preços
estará sujeita às regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto ao prazo de vigência.
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços das propostas
apresentadas no respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado,
quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro dos preços apresentados, devendo ser instaurada pela própria Administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.8.2. O FORNECEDOR fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de
Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade licitada para cada item registrado.
4.9. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes
pactuantes.
5.

DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1. Além das cláusulas constantes no Edital e seu Termo de Referência, que são partes indivisíveis e
inseparáveis desta ata de Registro de Preços, o fornecimento será feito seguindo as seguintes recomendações:
5.1.1. Os materiais serão fornecidos diretamente no estabelecimento do FORNECEDOR, mediante emissão de
AFM – Autorização de Fornecimento de Material, devidamente emitida por autoridades da Secretaria
competente.
5.1.2. Os materiais deverão ser fornecidos à Secretaria solicitante na medida da sua necessidade, ao longo do
período de vigência do contrato de fornecimento e mediante a expedição da AFM – Autorização de Fornecimento
de Material por preposto credenciado de cada unidade, no prazo de até 08(oito) dias consecutivos.
5.1.3. A entrega dos produtos será feita de forma contínua e fracionada de acordo com as necessidades do
MUNICÍPIO;
5.1.4. Os Itens solicitados serão entregues pelo MUNICÍPIO no endereço indicado na AFM, em dia de
expediente, das 08:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 16:00hs, em até 10 (dez) dias consecutivos, contadas da
data do recebimento da respectiva AFM;
5.1.5. O FORNECEDOR deverá estar apto à entrega dos materiais licitados imediatamente após a assinatura
desta ata de Registro de Preços;
5.1.6. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial nº. 012/2021 SRP e seus anexos e na proposta apresentada pelo FORNECEDOR;
5.1.7. O recebimento dos materiais será processado por Servidor designado pela Secretaria solicitante, que terá
a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para
aceitar ou rejeitar os equipamentos e materiais entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura;
5.1.8. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número da
respectiva Nota Fiscal, o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão, a
descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura;
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5.1.9. Para efetuar os testes que se fizerem necessários, assim como o atesto da Nota Fiscal/Fatura o servidor
a que se refere o item 5.1.7. adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento dos equipamentos e materiais nas dependências da Secretaria Solicitante.
5.1.10.

No caso de rejeição dos materiais, o servidor designado nos termos do subitem 5.1.7. emitirá termo

de rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o
FORNECEDOR deverá substituir os mesmos rejeitados por outros que atendam plenamente às exigências do
Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data do recebimento da notificação, efetuada pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionando ao
saneamento da situação a sua aceitação.
5.1.11.

Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do MUNICÍPIO ou que não possam ser

considerados como responsabilidade do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, não serão
considerados para efeito de contagem do prazo máximo para a entrega dos produtos, objeto desta ata de
Registro de Preços.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da
respectiva fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente. O pagamento devido ao
FORNECEDOR será efetuado através de crédito em conta corrente indicada pelo mesmo.
6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas pelo FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de
Preços, todas as condições estabelecidas no Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP e seus anexos, com a efetiva
entrega dos produtos, objeto da licitação.
6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento
será devolvido ao FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços ficará pendente até que tenham
sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
MUNICÍPIO.
6.4. O pagamento de que trata o subitem 6.1. desta Cláusula estará condicionado à comprovação da
regularidade fiscal do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, por meio de consulta “on line”
ou por outro meio de certidões expedidas pelos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, devidamente
atualizadas.
6.5. Havendo ocorrência de alguma irregularidade quando a regularidade fiscal, o FORNECEDOR detentor desta
ata de Registro de Preços, terá o prazo de trinta dias corridos, contados de sua notificação para regularizar a
sua situação ou presentar justificativas a ser avaliada pelo MUNICÍPIO, sob pena de aplicação de sanções e até
convocação de licitantes remanescentes.
6.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.7. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte do FORNECEDOR.
6.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
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7.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

7.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 65 da
Lei Federal 8.666/93.
7.2. A revisão de preços Registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do FORNECEDOR, ou por iniciativa
da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve
os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial
7.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao praticado no mercado o órgão
gerenciador deverá:
I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
II - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.4.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o FORNECEDOR, detentor do preço
registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de Fornecimento de
Material – AFM, para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ou cancelamento
do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das alegações apresentadas no pleito de negociação.
7.5. No processo de negociação, o FORNECEDOR somente poderá apresentar novo preço para o item de sua
proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços.
7.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata
de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para a
contratação do item.
7.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados
pelo órgão controlador.
7.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços decorrentes do
respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar recompor
o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econôm icofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o preço que
se tornou excessivo.
7.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
8.

DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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8.1.

Competirá ao MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Órgão

Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização do MUNICÍPIO não eximirá o fornecedor de
total responsabilidade na execução do contrato.
8.1.1. Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta Ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao FORNECEDOR instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta Ata de Registro
de Preços;
d) esclarecer prontamente as dúvidas do FORNECEDOR, solicitando ao setor competente da Administração,
se necessário, parecer de especialistas;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.
8.1.2 Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta ata de Registro
de Preços;
d) promover, com a presença do FORNECEDOR, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação do FORNECEDOR de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o
regular cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados do FORNECEDOR, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo tal procedimento por
exclusiva conta do FORNECEDOR, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem
como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.
8.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no Inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
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MUNICÍPIO, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto licitado, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
8.3. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
8.4. O FORNECEDOR se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o MUNICÍPIO.
8.5. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues,
o FORNECEDOR será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada ao MUNICÍPIO
para adoção das providências cabíveis.
9.

DAS PENALIDADES

9.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2. A inexecução desta ata de Registro de Preços, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará
o FORNECEDOR à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor desta ata de Registro de Preços, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a AFM;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
9.2.1. A multa a que se refere esta cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente esta Ata
de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei.
9.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos futuros a serem
feitos ao FORNECEDOR faltoso.
9.2.1.

Se o valor da multa exceder ao valor das obrigações do MUNICÍPIO para com o FORNECEDOR, além

da perda deste, o FORNECEDOR responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
9.2.2.

Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do

pagamento devido ao FORNECEDOR o valor de qualquer multa porventura imposta.
9.2.3.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o

FORNECEDOR da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
9.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
9.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
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9.5. O registro de preço do FORNECEDOR poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei
nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento
da notificação, quando:
I. não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou desta Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o FORNECEDOR deixar de firmar a Ata de Registro de Preços;
III - o MUNICÍPIO der causa à rescisão administrativa desta Ata de Registro de Preços, por um dos motivos
elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10. DA RESCISÃO
10.1. A inexecução, total ou parcial desta ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as
consequências as previstas na Lei Federal 8.666/93.
10.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO nos casos enumerados nos
incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja
culpa do FORNECEDOR, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do art. 79 do mesmo diploma.
10.4. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das
condições do mercado.
10.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas
seguintes hipóteses:
I – quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II – por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
10.6. A comunicação do cancelamento do preço registrado do FORNECEDOR, nas hipóteses previstas neste
item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
10.6.1. Na hipótese prevista no inciso I do item 10.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o FORNECEDOR, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
10.6.2. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
10.7. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências do instrumento convocatório.
10.7.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o
FORNECEDOR fica obrigado a garantir o fornecimento, objeto desta ata de Registro de Preços, sendo que este
prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
11. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
11.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
edital do Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP e seus anexos.
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12. DO FORO
12.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
Conceição do Almeida – Bahia, 20 de setembro de 2021.

MUNICÍPIO

DE

CONCEIÇÃO

DO

ALMEIDA

MANOELITO MAIA MELO

PREFEITURA MUNICIPAL

Diego Oliveira da Silva - Procurador

Adailton Campos Sobral - Prefeito

FORNECEDOR

MUNICÍPIO

__________________________________________

__________________________________________

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CPF: ____________________________________

CPF: ____________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021 SRP
Ata de Registro de Preços nº. 034/2021
ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

LOTE 2 – HIDROSSANITÁRIO (PARTE 1)
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

MARCA

01

ADESIVO
CONEXÃO
HIDRÁULICA,
COMPOSIÇÃO
ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINAPVC,
PRAZO
VALIDADE
1 ANO APÓS FABRICAÇÃO,
APLICAÇÃO
TUBOS
E
CONEXÕES
DE
PVC,
APRESENTAÇÃO TUBO DE 75GR

UND

235

AMANCO

5,50

02

SILICONE ADESIVO, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR
INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E
POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNGICIDA
(BISNAGA) 280G

UND

65

UNIPEGA

15,90

03

ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL MASSA EMBORRACHADA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASO SANITÁRIO

UND

195

BLUKIT

7,50

04

ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO – COM
BASE E TAMPA DE PLASTICO SOPRADO – UTILIZANDO
PARA AFIXACAO, NA FURAÇAO DO VASO, PARAFUSOS
E
BORBOLETAS
EM
MATERIAL
PLÁSTICO
DE
DIMENSÕES CONFORME NBR 11778,11990,11991

UND

310

VIATEK

25,90

05

BARRA, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO APOIO
RETA,
TAMANHO
80 CM, APLICAÇÃO PARA
DEFICIENTES

UND

34

ASTRA

99,90

06

BÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL METAL, TIPO PRESSÃO,
BITOLA 1 POL, MATERIAL BALÃO PVC- CLORETO DE
POLIVINILA

UND

105

TIGRE

30,00

07

BUCHA DE REDUÇÃO DE
PARA ÁGUA

32MM

X

25MM

SOLDÁVEL

UND

150

FORTLEV

1,10

165,00

08

BUCHA DE REDUÇÃO DE
PARA ESGOTO

50MM

X

40MM

SOLDÁVEL

UND

150

FORTLEV

1,70

255,00

09

CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA,
ALTURA 28 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 10
CM, CAPACIDADE 6 L

UND

26

ASTRA

39,90

1.037,40

10

DUCHA BRANCA C/CANO

UND

30

FAME

69,90

2.097,00

11

ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA
1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA , CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM NIPLE

UND

295

MANTAC

4,95

UND
UND
UND
UND
UND
UND

105
315
330
220
990
280

LUCONI

2,00
14,00
5,90
0,50
0,70
2,30

210,00
4.410,00
1.947,00
110,00
693,00
644,00

UND

120

STA CLARA

149,90

17.988,00

UND
UND

220
190

FORTLEV

0,70
2,40

154,00
456,00

UND

35

STA CLARA

249,90

8.746,50

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5500W 127V

ESPUDE EM PVC PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO
FITA VEDA ROSCA

18MM X 50M

100MM PARA ESGOTO, SOLDÁVEL
20MM, SOLDÁVEL
JOELHO DE 25MM, SOLDÁVEL
JOELHO DE 50MM PARA ESGOTO, SOLDÁVEL
LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO
JOELHO DE
JOELHO DE

POPULAR

25MM SOLDÁVEL
LUVA LISA DE 50MM SOLDÁVEL MARROM
MICTÓRIO, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, ALTURA
565 MM, DIÂMETRO MAIOR 345 MM, DIÂMETRO MENOR
315 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUVA DE

TIGRE
FORTLEV
FORTLEV
FORTLEV
FORTLEV

FORTLEV

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

1.292,50

1.033,50
1.462,50

8.029,00

3.396,60
3.150,00

1.460,25

COM SIFÃO INTEGRADO
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

MARCA

22

PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO PARA
BUCHA Nº 10

UND

115

LIDER

23

PIA AMERICANA, EM AÇO INOX CONCRETADO 1,40 MTS

UND

102

24

RESERVATÓRIO, CAIXA D`
POLIETILENO 100O LITROS

UND
UND
UND
UND

25
26

TÊ

ÁGUA

C/TAMPA,

EM

(90º) DE 25MM SOLDÁVEL

TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA

20MM,

VALOR TOTAL

3,00

345,00

CLASSINOX

179,90

18.349,80

105

MULTCAIXA

369,90

38.839,50

480
170

FORTLEV
LORENZETTI

1,00
49,90

480,00
8.483,00

1.000

FORTLEV

16,50

16.500,00

27

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
6 MT

28

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25MM CUMPRIMENTO 6
MT

UND

3.310

FORTLEV

22,90

75.799,00

50MM CUMPRIMENTO 6 MT
TUBO ESGOTO 100MMCUMPRIMENTO 6 MT

UND
UND

740,00
480

FORTLEV
FORTLEV

54,90
69,90

40.626,00
33.552,00

31

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UND

135

LOGASA

163,00

22.005,00

32

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA
DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA , COM ACESSORIOS,
INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA
PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UND

40

CELITE

397,00

15.880,00

33

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300
MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE
APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA

UND

55

TIGRE

355,90

29
30

CUMPRIMENTO

VALOR UNIT.

TUBO ESGOTO

VALOR TOTAL

19.574,50
349.171,05

R$

LOTE 4 – MATERIAIS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

MARCA

01

ARCO REGULÁVEL DE 12”, CABO DE PLÁSTICO
ABERTO, PINTURA ELETROSTÁTICA PARA LÂMINAS DE
SERRA MANUAL

UND

17

STARRET

02

BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO,
MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE
10 L, COR PRETA

UND.

102

VIATEK

03

BOIA ELÉTRICA, CONTROLE DE NÍVEL INFERIOR OU
SUPERIOR, ELETROMECÂNICO (ISENTO DE MERCÚRIO)
CONTRAPESO COM SISTEMA DE TRAVA. NÃO DESLIZA,
CABO 1,50M, TENSÃO MÁXIMA: 250V ~15A 50-60HZ,
GRAU DE PROTEÇÃO: IP68, PROTEÇÃO CONTRA
CHOQUES ELÉTRICOS: CLASSE II, TEMPERATURA DE
TRABALHO: 0°C A 60°C

UND

30

ATLANTIS

UND

110

UND

10

UND.

55

GARFO PARA ROLO DE PINTURA

UND

LIXA N°

UND.
UND

45
1.565
860
15

TRAMONTINA

UND.

450

04

BROCA DE AÇO-RÁPIDO PARA MADEIRA E FERRO Nº

3/8” -

05

BROCA DE WÍDIA

06

ESPÁTULA RÍGIDA DE
MADEIRA

07
08
09
10
11

8MM
12CM

EM AÇO COM CABO DE

23CM
120 PARA MADEIRA, TAM. 225 X 277MM
1LIXA N° 100 PARA PAREDE, TAM. 225 X 275MM
FACÃO COM CABO DE 16”
BUCHA PARA PARAFUSO, PLASTICA 8MM, COM ANEL
DE ENCOSTO
TRAVA

EM

AÇO

8,90

678,30

907,80

33,80

1.014,00

THOMPSON

5,90

649,00

THOMPSON

6,40

64,00

CONDOR

11,90

654,50

CONDOR

5,50
0,90
1,00
24,50

247,50
1.408,50
860,00
367,50

CISER

0,15

67,50

27,90

6.417,00

NORTON
NORTON

UND.

230

PAPAIZ

13

CARRO, DE MÃO, CAPACIDADE PARA 80 LITROS,
ESTRUTURA EM FERRO, COM PNEU COM CÂMARA.

UND.

43

METALOSA

189,90

8.164,70

CAMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO

UND.

LOTUS

UND

23
8
180

18,50
222,00
12,90

425,50
1.776,00
2322,00

UND

62

TRAMONTINA

33,00

2.046,00

ESCADA DOBRAVEL EM ALUMINIO

E

39,90

12

17

LATÃO

VALOR TOTAL

CADEADO CORPO
CROMADO 40MM

14
15
16

EM

UND

VALOR UNIT

07 DEGRAUS

UND.

DISCO PARA SERRA MAKITA
ENXADA PARA CONSTRUÇÃO, ENXADA LARGA
CABO DE MADEIRA 130 CM

2.5,

LIDER
MELFI
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UNID.

QUANT

MARCA

UND

175

STARRET

19

FECHADURA PARA BANHEIRO, TIPO DE TRANCA:
TRANQUETA MATERIAL: AÇO INOX LARGURA: 2,05 CM
ITENS INCLUSOS: KIT5MAÇANETA, KIT ESPELHO,
CONJUNTO MÁQUINA, CONTRASTA, KIT PARAFUSO E
CHAVE DE EMERGÊNCIA

UND.

365

3F

20

KIT DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA

UND

395

21

LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO COM 4M DE LARGURA
DA COR PRETO

M²

180

22

MANGUEIRA REFORÇADA, FABRICADA EM TRÊS
CAMADAS, TRANÇADO EM POLIÉSTER, SUPERFÍCIE
LISA DE ½” X 2 MM

M

23

MARTELO UNHA DE
POLIDO

ITEM

DESCRIÇÃO

18

LÂMINAS DE SERRA, MANUAL BIMETAL FLEXÍVEL
24 DENTES POR POLEGADA

24
25
26
27

23

12"

MM COM CABO DE MADEIRA

PÁ DE BICO AÇO CARBONO COM CABO DE MADEIRA
COM 120 CM
PONTEIRO REDONDO DE
TRENA

¾ X 12”

5M

TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR
NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM
VALOR TOTAL

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

6,50

1.137,50

42,90

15.658,5

OURO PRETO

8,90

3.515,50

LONAX

6,99

1.258,20

150

TRAMONTINA

4,50

675,00

UND

16

TRAMONTINA

23,00

368,00

UND

42

TRAMONTINA

36,90

1.549,80

UND

SÃO ROMAO

UND.

7
26

15,40
12,90

107,80
335,40

UN

55

TRAVERTINO

THOMPSON

130,00

7.150,00

R$

59.826,50

LOTE 9 – HIDROSSANITÁRIO (PARTE 2 )
ITEM

DESCRIÇÃO
REGISTRO GAVETA BRUTO
BITOLA 3/4 " (REF 1509)

02

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM
PARAFUSO NIQUELADO

03

EM

3 1/2"

LATAO

FORJADO,

01

UNID.

QUANT

MARCA

UN

165

metalkit

69,90

11.533,50

CENTO

125

jomarca

28,90

3.612,50

UN

330

lider

3,00

990,00

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

COM ACABAMENTO

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

04

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN
PREDIAL (NBR 5688)

M

330

fortlev

13,30

4.389,00

05

REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)

UN

55

metalkit

45,00

2.475,00

06

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
CM3

UN

55

tigre

55,00

3.025,00

07

KIT DE ACESSORIOS PARA
CROMADO, 5 PECAS

UN

55

stell

39,90

2.194,50

M

330

fortlev

8,35

2.755,50

UN

110

thompson

6,95

764,50

1,70

2.150,50

08

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN

75

MM, PARA ESGOTO

1000

BANHEIRO EM METAL

32

MM, AGUA FRIA

(NBR-

5648)

09

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS
CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

40

10

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN
MM (NBR 5688)

50

UN

1.265

tigre

11

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES,
32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA

UN

110

fortlev

10,90

1.199,00

12

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN

110

fortlev

17,50

1925,00

13

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO,
GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN

330

fortlev

4,70

1.551,00

14

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO

UN

110

fortlev

5,90

649,00

15

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN

55

fortlev

11,50

632,50

16

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

UN

110

fortlev

12,90

1.419,00

17

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN
PREDIAL (NBR 5688)

M

330

fortlev

5,16

1.702,80

18

TE SANITARIO, PVC, DN
PARA ESGOTO PREDIAL

UN

110

fortlev

10,90

1.199,00

75

X

40

75

90

MM, PARA ESGOTO

MM, SERIE NORMAL
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

MARCA

19

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO,
4,2 MM X 19 MM

CENTO

70

jomarca

20

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA
COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "

UN

165

21

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB,
PARA ESGOTO PREDIAL

90

GRAUS, DN

40

MM,

UN

22

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB,
PARA ESGOTO PREDIAL

45

GRAUS, DN

50

MM,

23

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

24

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB,
PARA ESGOTO PREDIAL

90

GRAUS, DN

50

MM,

25

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB,
PARA ESGOTO PREDIAL

45

GRAUS, DN

75

MM,

26

TE SANITARIO, PVC, DN
PARA ESGOTO PREDIAL

50

27
28
29

50

X

MM, SERIE NORMAL,

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE,

1.1/4

X

1.1/2 "
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO,
GRELHA REDONDA BRANCA

100 X 40 MM,

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB,

GRAUS, DN

90

75

COM
MM,

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

22,00

1.540,00

viatek

4,50

742,50

330

fortlev

1,10

363,00

UN

330

fortlev

2,00

660,00

UN

110

fortlev

8,90

979,00

UN

330

fortlev

2,30

759,00

UN

110

tigre

6,70

737,00

UN

110

fortlev

5,70

627,00

UN

55

astra

7,90

434,50

UN

110

astra

5,90

649,00

UN

110

fortlev

5,10

561,00

30

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE
VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA

UN

55

fortlev

7,50

412,50

31

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN

110

fortlev

3,00

330,00

32

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN

110

luconi

5,90

649,00

33

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE
PARA ELETRODUTO

UN

55

amanco

5,20

286,00

34

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,
FRIA PREDIAL (NBR 5648)

UN

55

fortlev

3,10

70,50

35

JOELHO PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA PREDIAL

UN

55

fortlev

2,10

PARA ESGOTO PREDIAL

90

32

40

X

40

MM,

1",

MM, PARA AGUA

GRAUS,

32

MM, PARA

VALOR TOTAL

R$

115,50
54.182,80

Valor Total da proposta: R$ 463.180,35 (quatrocentos e sessenta e três mil cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos).
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021 SRP
Ata de Registro de Preços nº. 035/2021

Processo Administrativo nº 410/2021.

Ata de Registro de Preços nº 035/2021, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº.
019/2021 SRP, que tem como objeto a PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

(PINTURA,

ELÉTRICOS,

CARPINTARIA,

HIDROSSANITÁRIO,
ARTEFATOS

DE

ACESSÓRIOS
CIMENTO

E

E

FERRAMENTAS,

AÇO)

VISANDO

MATERIAIS
SATISFAZER

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS SECRETARIAS,
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, presentes de um lado como Órgão Gerenciador, nos termos da Lei nº
10.520/2002 e Decreto Municipal Nº 211/2013, de 01/03/2013, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA/PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ
sob o nº. 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida
– Bahia, CEP 44.540-000, por intermédio do seu Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor ADAILTON
CAMPOS SOBRAL, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade nº. 437548058 e CPF n°. 596.111.70572, podendo ser encontrado na sede do município no endereço supracitado,

e do outro lado a empresa

VALDECI TEIXEIRA DA SILVA -ME, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº.
28.343.905/0001-83 com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 2591 – Centro – Cruz das Almas- Bahia, CEP
44.380-000, representada por seu Sócio Administrador o Senhor VALDECI TEIXEIRA DA SILVA, portador da
Cédula de Identidade nº 09.367.669 – 72 e CPF Nº 010.440.675 – 51, doravante denominada simplesmente
como FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no
Processo Administrativo nº 410/2021 e homologada em 17/09/2021, referente ao Pregão Presencial nº.
019/2021 SRP, destinado às futuras aquisições sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e
Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
1.1.

DO OBJETO
O objetivo desta Ata é o REGISTRO DOS PREÇOS, conforme Especificações, quantitativos e preços

constantes no Anexo I deste Termo, que tem como objeto PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA,

HIDROSSANITÁRIO, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS,

MATERIAIS ELÉTRICOS, CARPINTARIA, ARTEFATOS DE CIMENTO E AÇO) VISANDO SATISFAZER
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS SECRETARIAS,
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades estimadas a serem adquiridas pelo Município, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do serviço público, e que a este termo integra, como se transcrito estivesse, tornando-se,
juntamente com o edital, partes indivisíveis e inseparáveis desta ata.
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1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de doze meses, contado a partir da data de assinatura desta
Ata, ou seja, com início no dia 20/09/2021 e término no dia 19/09/2022, admitida a prorrogação igual período
da vigência da Ata de Registro de Preços, inclusive com renovação integral das quantidades, quando a proposta
continuar se mostrando vantajosa aos órgãos e entidades participantes, durante o qual os licitantes que tenham
os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas
no edital e nas normas pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da FORNECEDOR com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata de Registro de Preços, bem como a fusão, cisão ou incorporação do
Fornecedor, não se responsabilizando o MUNICÍPIO por nenhum compromisso assumido pelo FORNECEDOR
com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição do
MUNICÍPIO, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as compras que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie aos licitantes vencedores, ou, cancelar esta Ata de Registro de
Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantido ao FORNECEDOR,
neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
1.6. Da Utilização da Ata de Registro de Preços (Art. 9 do Decreto nº. 211/2013)
1.6.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que tenha participado da formação inicial do Registro de Preços, mediante o envio de suas estimativas de
consumo;
1.6.1. Carona: Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da formação
inicial do Registro de Preços, mediante envio de suas estimativas de consumo, desde que devidamente
comprovada as vantagens e, respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal
nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013, que regulamenta do Sistema de Registro
de Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida - Bahia.
1.6.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso desta
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
1.6.3. Fica estabelecido que a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, desde que haja disponibilidade de quantitativos para
atendimento, nos termos dos Incisos I, II e III, do Art. 11 do Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013.
2.

DO PREÇO

2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo I desta Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do FORNECEDOR, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
Ata de Registro de Preços nº. 035/2021 - Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

2

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
23 de setembro de 2021
Ano V • Edição Nº 2632

-40Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do FORNECEDOR das suas obrigações.
2.3. O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no site oficial
do Município de Conceição do Almeida, Estado da Bahia: http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/diarioOficial os
preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal .
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega do
objeto.
3.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução de cada autorização de fornecimento correrão à conta da seguinte
unidade orçamentária correspondente a cada setor solicitante:
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Fonte de Recurso
Elementos de Despesas
3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo.
4.

DA EXECUÇÃO

4.1. Como condição para a manutenção desta ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
4.2. O FORNECEDOR entregará os demais produtos solicitados no prazo estabelecido, de acordo com a
necessidade do MUNICÍPIO, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite
assumir o estabelecido;
4.3. O FORNECEDOR disponibilizará os produtos aos órgãos e entidades participantes através da AFM
(Autorização de Fornecimento de Mercadoria), imediatamente, de acordo com os critérios previstos no ato
convocatório.
4.4. Os órgãos e entidades solicitarão ao FORNECEDOR, por escrito, através de Autorização de Fornecimento
de Material – AFM, e dentro do prazo de validade da Ata do Registro de Preços, os produtos licitados de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no edital e na ordem de classificação
das propostas.
4.5. Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas no edital, poderão adquirir,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento dos produtos em obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.
4.6. Na hipótese de o FORNECEDOR convocado não assinar esta ata, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham
os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a convocação do fornecimento dos
produtos registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto
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Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/02 e
8.666/93.
4.7. Na hipótese de os demais licitantes não acatarem a convocação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá convocar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo
preço por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá
ser comprovado nos autos.
4.8. A assinatura desta Ata de Registro de Preços deverá ser realizada pelo representante legal da empresa
ou mandatário com poderes expressos.
4.8. Em consonância com o Decreto Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, esta Ata de Registro de Preços
estará sujeita às regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto ao prazo de vigência.
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços das propostas
apresentadas no respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado,
quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio

econômico-financeiro

dos

preços

apresentados,

devendo

ser

instaurada

pela

própria

Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.8.2. O FORNECEDOR fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de
Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade licitada para cada item registrado.
4.9. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes
pactuantes.
5.

DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1. Além das cláusulas constantes no Edital e seu Termo de Referência, que são partes indivisíveis e
inseparáveis desta ata de Registro de Preços, o fornecimento será feito seguindo as seguintes recomendações:
5.1.1. Os materiais serão fornecidos diretamente no estabelecimento do FORNECEDOR, mediante emissão
de AFM – Autorização de Fornecimento de Material, devidamente emitida por autoridades da Secretaria
competente.
5.1.2. Os materiais deverão ser fornecidos à Secretaria solicitante na medida da sua necessidade, ao longo do
período de vigência do contrato de fornecimento e mediante a expedição da AFM – Autorização de
Fornecimento de Material por preposto credenciado de cada unidade, no prazo de até 08(oito) dias
consecutivos.
5.1.3. A entrega dos produtos será feita de forma contínua e fracionada de acordo com as necessidades do
MUNICÍPIO;
5.1.4. Os Itens solicitados serão entregues pelo MUNICÍPIO no endereço indicado na AFM, em dia de
expediente, das 08:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 16:00hs, em até 10 (dez) dias consecutivos, contadas
da data do recebimento da respectiva AFM;
5.1.5. O FORNECEDOR deverá estar apto à entrega dos materiais licitados imediatamente após a assinatura
desta ata de Registro de Preços;
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5.1.6. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial nº. 012/2021 SRP e seus anexos e na proposta apresentada pelo FORNECEDOR;
5.1.7. O recebimento dos materiais será processado por Servidor designado pela Secretaria solicitante, que
terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários
para aceitar ou rejeitar os equipamentos e materiais entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota
Fiscal/Fatura;
5.1.8. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número da
respectiva Nota Fiscal, o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão, a
descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura;
5.1.9. Para efetuar os testes que se fizerem necessários, assim como o atesto da Nota Fiscal/Fatura o servidor
a que se refere o item 5.1.7. adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento dos equipamentos e materiais nas dependências da Secretaria Solicitante.
5.1.10.

No caso de rejeição dos materiais, o servidor designado nos termos do subitem 5.1.7. emitirá termo

de rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o
FORNECEDOR deverá substituir os mesmos rejeitados por outros que atendam plenamente às exigências do
Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data do recebimento da notificação, efetuada pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionando ao
saneamento da situação a sua aceitação.
5.1.11.

Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do MUNICÍPIO ou que não possam ser

considerados como responsabilidade do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, não serão
considerados para efeito de contagem do prazo máximo para a entrega dos produtos, objeto desta ata de
Registro de Preços.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação
da respectiva fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente. O pagamento devido ao
FORNECEDOR será efetuado através de crédito em conta corrente indicada pelo mesmo.
6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas pelo FORNECEDOR detentor desta ata de Registro
de Preços, todas as condições estabelecidas no Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP e seus anexos, com a
efetiva entrega dos produtos, objeto da licitação.
6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento
será devolvido ao FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços ficará pendente até que tenham
sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
MUNICÍPIO.
6.4. O pagamento de que trata o subitem 6.1. desta Cláusula estará condicionado à comprovação da
regularidade fiscal do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, por meio de consulta “on line”
ou por outro meio de certidões expedidas pelos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, devidamente
atualizadas.
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6.5. Havendo ocorrência de alguma irregularidade quando a regularidade fiscal, o FORNECEDOR detentor
desta ata de Registro de Preços, terá o prazo de trinta dias corridos, contados de sua notificação para
regularizar a sua situação ou presentar justificativas a ser avaliada pelo MUNICÍPIO, sob pena de aplicação de
sanções e até convocação de licitantes remanescentes.
6.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.7. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte do FORNECEDOR.
6.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim
a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
7.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

7.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 65
da Lei Federal 8.666/93.
7.2. A revisão de preços Registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do FORNECEDOR, ou por
iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as
necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial
7.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao praticado no mercado o órgão
gerenciador deverá:
I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
II - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.4.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o FORNECEDOR, detentor do preço
registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de Fornecimento de
Material – AFM, para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ou cancelamento
do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das alegações apresentadas no pleito de negociação.
7.5. No processo de negociação, o FORNECEDOR somente poderá apresentar novo preço para o item de sua
proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços.
7.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata
de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para a
contratação do item.
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7.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados
pelo órgão controlador.
7.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços decorrentes do
respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor
o preço que se tornou excessivo.
7.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
8.
8.1.

DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Órgão

Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização do MUNICÍPIO não eximirá o fornecedor de
total responsabilidade na execução do contrato.
8.1.1. Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta Ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao FORNECEDOR instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta Ata de Registro
de Preços;
d) esclarecer prontamente as dúvidas do FORNECEDOR, solicitando ao setor competente da Administração,
se necessário, parecer de especialistas;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução desta ata de Registro de Preços.
8.1.2 Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta ata de Registro
de Preços;
d) promover, com a presença do FORNECEDOR, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
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f) fiscalizar a obrigação do FORNECEDOR de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
bem como o regular cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados do FORNECEDOR, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo tal procedimento por
exclusiva conta do FORNECEDOR, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem
como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução desta ata de Registro de Preços.
8.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no Inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
MUNICÍPIO, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto licitado, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
8.3. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
8.4. O FORNECEDOR se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o MUNICÍPIO.
8.5. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues,
o FORNECEDOR será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada ao MUNICÍPIO
para adoção das providências cabíveis.
9.

DAS PENALIDADES

9.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2. A inexecução desta ata de Registro de Preços, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará
o FORNECEDOR à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor desta ata de Registro de Preços, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a AFM;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
9.2.1. A multa a que se refere esta cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente esta Ata
de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei.
9.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos futuros a
serem feitos ao FORNECEDOR faltoso.
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9.2.1.

Se o valor da multa exceder ao valor das obrigações do MUNICÍPIO para com o FORNECEDOR, além

da perda deste, o FORNECEDOR responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
9.2.2.

Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do

pagamento devido ao FORNECEDOR o valor de qualquer multa porventura imposta.
9.2.3.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o

FORNECEDOR da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
9.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
9.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
9.5. O registro de preço do FORNECEDOR poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei
nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento
da notificação, quando:
I. não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou desta Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o FORNECEDOR deixar de firmar a Ata de Registro de Preços;
III - o MUNICÍPIO der causa à rescisão administrativa desta Ata de Registro de Preços, por um dos motivos
elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10. DA RESCISÃO
10.1. A inexecução, total ou parcial desta ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as
consequências as previstas na Lei Federal 8.666/93.
10.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO nos casos enumerados nos
incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja
culpa do FORNECEDOR, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
na forma do art. 79 do mesmo diploma.
10.4. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial
alteração das condições do mercado.
10.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas
seguintes hipóteses:
I – quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II – por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
10.6. A comunicação do cancelamento do preço registrado do FORNECEDOR, nas hipóteses previstas neste
item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
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10.6.1. Na hipótese prevista no inciso I do item 10.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o FORNECEDOR, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
10.6.2. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
10.7. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências do instrumento convocatório.
10.7.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o
FORNECEDOR fica obrigado a garantir o fornecimento, objeto desta ata de Registro de Preços, sendo que
este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
11. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
11.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
edital do Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP e seus anexos.
12. DO FORO
12.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
Conceição do Almeida – Bahia, 20 de setembro de 2021.

MUNICÍPIO

DE

CONCEIÇÃO

DO

ALMEIDA

VALDECI TEIXEIRA DA SILVA -ME

PREFEITURA MUNICIPAL

Valdeci Teixeira da Silva – Sócio Administrador

Adailton Campos Sobral - Prefeito

FORNECEDOR

MUNICÍPIO

__________________________________________

__________________________________________

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CPF: ____________________________________

CPF: ____________________________________

Ata de Registro de Preços nº. 035/2021 - Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

10

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
23 de setembro de 2021
Ano V • Edição Nº 2632

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-48Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS
LOTE 3 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

01
02

ARAME GALVANIZADO Nº

03

BRITA N°

18 (BWG)

ARRAME RECOZIDO

02

UNID.

QUANT

MARCA

KG .

BELGO

KG .

310
226

M³

630

M³
M²

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

33,00
28,90

10.230,00
6.531,40

PEDRA DO
CAVALO

134,85

84.955,50

355

PEDRA DO
CAVALO

110,01

39.053,55

4.910

INCENOR

28,00

137.480,00

BELGO

04

PÓ DE PEDRA

05

CERÂMICA PARA PISO DE

06

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II
(SACO COM 20 KG) DA COR
BRANCO

UND

1.525

NOVA MASSA

20,00

30.500,00

07

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III
(SACO COM 20 KG) DA COR
BRANCO

UND.

420

NOVA MASSA

35,00

14.700,00

08

CIMENTO CP III
KG )

UND.

10.475

ELIZABETH

37,89

396.897,75

09

REJUNTE PARA CERÂMICA
COM 1,0 KG )

1ª

32 (SACO

10

TELHA CERÂMICA

11

BLOCO
FUROS

CERÃMICO

COM

50

(SACO

GRANDE

06

12

CUMEEIRA
PARA
TELHA
CERAMICA ,
COMPRIMENTO
DE
*41* CM , RENDIMENTO DE *3*
TELHAS /M

13

PERFIL CANALETA , FORMATO C ,
EM
ACO
ZINCADO ,
PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL , E =
0,5 MM , *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

VALOR TOTAL LOTE

NOVA MASSA

KG .

1.275

7,00

8.925,00

MIL

167

CEARA

900,00

150.300,00

MIL

198

SERGIPE

855,00

169.290,00

UN

1.740

CEARA

9,00

15.660,00

M

6.900

ALGE
METALURGICA

11,75

81.075,00

3: R$ 1.145.598,20 (HUM MILHÃO E CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E
NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

R$ 1.145.598,20

LOTE 10 – AREIA
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

M³

1.460

01

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA /FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA , SEM TRANSPORTE )

VALOR TOTAL LOTE

10:

R$

MARCA

VALOR UNIT.

AREAL

51,90

75.774,00 (SETENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

VALOR TOTAL

75.774,00
R$ 75.774,00

Valor global da proposta: R$ 1.221.372,20 (um milhão duzentos e vinte e um mil trezentos e setenta e dois
reais e vinte centavos).
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Processo Administrativo nº 410/2021.

Ata de Registro de Preços nº 036/2021, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº.
019/2021 SRP, que tem como objeto a PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

(PINTURA,

HIDROSSANITÁRIO,

ACESSÓRIOS

E

FERRAMENTAS,

MATERIAIS

ELÉTRICOS, CARPINTARIA, ARTEFATOS DE CIMENTO E AÇO) VISANDO SATISFAZER NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO
EDITAL, presentes de um lado como Órgão Gerenciador, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal
Nº 211/2013, de 01/03/2013, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, o MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA/PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.695.028/0001-32,
com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, por
intermédio do seu Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor ADAILTON CAMPOS SOBRAL, brasileiro, maior,
podendo ser encontrado na sede do município no endereço supracitado,

e do outro lado a empresa W W

COMERCIAL MERCANTIL EIRELI, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº.
28.941.379/0001-53 com sede na Avenida Conselheiro Zacarias nº 27 Sala 105, Bairro Mares Salvador - Bahia,
CEP 40.445-080, representada por seu Sócio Administrador o Senhor WASHINGTON BATISTA DA SILVA,
doravante denominada

simplesmente como FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE

PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 410/2021 e homologada em 17/09/2021,
referente ao Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP, destinado às futuras aquisições sujeitando-se as partes às
normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
1.1.

DO OBJETO
O objetivo desta Ata é o REGISTRO DOS PREÇOS, conforme Especificações, quantitativos e preços

constantes no Anexo I deste Termo, que tem como objeto PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA,
MATERIAIS ELÉTRICOS,

HIDROSSANITÁRIO, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS,

CARPINTARIA, ARTEFATOS DE CIMENTO E AÇO) VISANDO SATISFAZER

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS SECRETARIAS, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,
ANEXO I DO EDITAL, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades
estimadas a serem adquiridas pelo Município, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do
serviço público, e que a este termo integra, como se transcrito estivesse, tornando-se, juntamente com o edital,
partes indivisíveis e inseparáveis desta ata.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de doze meses, contado a partir da data de assinatura desta
Ata, ou seja, com início no dia 20/09/2021 e término no dia 19/09/2022, admitida a prorrogação igual período
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da vigência da Ata de Registro de Preços, inclusive com renovação integral das quantidades, quando a proposta
continuar se mostrando vantajosa aos órgãos e entidades participantes, durante o qual os licitantes que tenham
os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas
no edital e nas normas pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da FORNECEDOR com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata de Registro de Preços, bem como a fusão, cisão ou incorporação do
Fornecedor, não se responsabilizando o MUNICÍPIO por nenhum compromisso assumido pelo FORNECEDOR
com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição do
MUNICÍPIO, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as compras que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie aos licitantes vencedores, ou, cancelar esta Ata de Registro de
Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantido ao FORNECEDOR,
neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
1.6. Da Utilização da Ata de Registro de Preços (Art. 9 do Decreto nº. 211/2013)
1.6.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
tenha participado da formação inicial do Registro de Preços, mediante o envio de suas estimativas de consumo;
1.6.1. Carona: Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da formação
inicial do Registro de Preços, mediante envio de suas estimativas de consumo, desde que devidamente
comprovada as vantagens e, respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal
nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013, que regulamenta do Sistema de Registro de
Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida - Bahia.
1.6.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso desta
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
1.6.3. Fica estabelecido que a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública, desde que haja disponibilidade de quantitativos para atendimento,
nos termos dos Incisos I, II e III, do Art. 11 do Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013.
2.

DO PREÇO

2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo I desta Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do FORNECEDOR, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do FORNECEDOR das suas obrigações.
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2.3. O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no site oficial
do Município de Conceição do Almeida, Estado da Bahia: http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/diarioOficial os
preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal .
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega do
objeto.
3.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução de cada autorização de fornecimento correrão à conta da seguinte
unidade orçamentária correspondente a cada setor solicitante:
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Fonte de Recurso
Elementos de Despesas
3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo.
4.

DA EXECUÇÃO

4.1. Como condição para a manutenção desta ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
4.2. O FORNECEDOR entregará os demais produtos solicitados no prazo estabelecido, de acordo com a
necessidade do MUNICÍPIO, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir
o estabelecido;
4.3. O FORNECEDOR disponibilizará os produtos aos órgãos e entidades participantes através da AFM
(Autorização de Fornecimento de Mercadoria), imediatamente, de acordo com os critérios previstos no ato
convocatório.
4.4. Os órgãos e entidades solicitarão ao FORNECEDOR, por escrito, através de Autorização de Fornecimento
de Material – AFM, e dentro do prazo de validade da Ata do Registro de Preços, os produtos licitados de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no edital e na ordem de classificação
das propostas.
4.5. Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas no edital, poderão adquirir,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento dos produtos em obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.
4.6. Na hipótese de o FORNECEDOR convocado não assinar esta ata, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham
os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a convocação do fornecimento dos
produtos registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto
Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93.
4.7. Na hipótese de os demais licitantes não acatarem a convocação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá convocar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço
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por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser
comprovado nos autos.
4.8. A assinatura desta Ata de Registro de Preços deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
4.8. Em consonância com o Decreto Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, esta Ata de Registro de Preços estará
sujeita às regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto ao prazo de vigência.
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços das propostas
apresentadas no respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado,
quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro dos preços apresentados, devendo ser instaurada pela própria Administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.8.2. O FORNECEDOR fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de
Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade licitada para cada item registrado.
4.9. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes
pactuantes.
5.

DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1. Além das cláusulas constantes no Edital e seu Termo de Referência, que são partes indivisíveis e
inseparáveis desta ata de Registro de Preços, o fornecimento será feito seguindo as seguintes recomendações:
5.1.1. Os materiais serão fornecidos diretamente no estabelecimento do FORNECEDOR, mediante emissão de
AFM – Autorização de Fornecimento de Material, devidamente emitida por autoridades da Secretaria
competente.
5.1.2. Os materiais deverão ser fornecidos à Secretaria solicitante na medida da sua necessidade, ao longo do
período de vigência do contrato de fornecimento e mediante a expedição da AFM – Autorização de Fornecimento
de Material por preposto credenciado de cada unidade, no prazo de até 08(oito) dias consecutivos.
5.1.3. A entrega dos produtos será feita de forma contínua e fracionada de acordo com as necessidades do
MUNICÍPIO;
5.1.4. Os Itens solicitados serão entregues pelo MUNICÍPIO no endereço indicado na AFM, em dia de
expediente, das 08:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 16:00hs, em até 10 (dez) dias consecutivos, contadas da
data do recebimento da respectiva AFM;
5.1.5. O FORNECEDOR deverá estar apto à entrega dos materiais licitados imediatamente após a assinatura
desta ata de Registro de Preços;
5.1.6. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial nº. 012/2021 SRP e seus anexos e na proposta apresentada pelo FORNECEDOR;
5.1.7. O recebimento dos materiais será processado por Servidor designado pela Secretaria solicitante, que terá
a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para
aceitar ou rejeitar os equipamentos e materiais entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura;
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5.1.8. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número da
respectiva Nota Fiscal, o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão, a
descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura;
5.1.9. Para efetuar os testes que se fizerem necessários, assim como o atesto da Nota Fiscal/Fatura o servidor
a que se refere o item 5.1.7. adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento dos equipamentos e materiais nas dependências da Secretaria Solicitante.
5.1.10.

No caso de rejeição dos materiais, o servidor designado nos termos do subitem 5.1.7. emitirá termo

de rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o
FORNECEDOR deverá substituir os mesmos rejeitados por outros que atendam plenamente às exigências do
Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data do recebimento da notificação, efetuada pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionando ao
saneamento da situação a sua aceitação.
5.1.11.

Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do MUNICÍPIO ou que não possam ser

considerados como responsabilidade do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, não serão
considerados para efeito de contagem do prazo máximo para a entrega dos produtos, objeto desta ata de
Registro de Preços.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da
respectiva fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente. O pagamento devido ao
FORNECEDOR será efetuado através de crédito em conta corrente indicada pelo mesmo.
6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas pelo FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de
Preços, todas as condições estabelecidas no Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP e seus anexos, com a efetiva
entrega dos produtos, objeto da licitação.
6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento
será devolvido ao FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços ficará pendente até que tenham sido
adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO.
6.4. O pagamento de que trata o subitem 6.1. desta Cláusula estará condicionado à comprovação da regularidade
fiscal do FORNECEDOR detentor desta ata de Registro de Preços, por meio de consulta “on line” ou por outro
meio de certidões expedidas pelos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas.
6.5. Havendo ocorrência de alguma irregularidade quando a regularidade fiscal, o FORNECEDOR detentor desta
ata de Registro de Preços, terá o prazo de trinta dias corridos, contados de sua notificação para regularizar a sua
situação ou presentar justificativas a ser avaliada pelo MUNICÍPIO, sob pena de aplicação de sanções e até
convocação de licitantes remanescentes.
6.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.7. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte do FORNECEDOR.
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6.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
7.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

7.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 65 da
Lei Federal 8.666/93.
7.2. A revisão de preços Registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do FORNECEDOR, ou por iniciativa
da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve
os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial
7.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao praticado no mercado o órgão
gerenciador deverá:
I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
II - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.4.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o FORNECEDOR, detentor do preço
registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de Fornecimento de
Material – AFM, para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ou cancelamento
do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das alegações apresentadas no pleito de negociação.
7.5. No processo de negociação, o FORNECEDOR somente poderá apresentar novo preço para o item de sua
proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços.
7.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de
Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para a contratação
do item.
7.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados
pelo órgão controlador.

7.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços decorrentes do
respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar recompor
o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o preço que
se tornou excessivo.
7.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
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8.
8.1.

DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Órgão

Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização do MUNICÍPIO não eximirá o fornecedor de
total responsabilidade na execução do contrato.
8.1.1. Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta Ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao FORNECEDOR instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta Ata de Registro
de Preços;
d) esclarecer prontamente as dúvidas do FORNECEDOR, solicitando ao setor competente da Administração, se
necessário, parecer de especialistas;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.
8.1.2 Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de
sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta ata de Registro
de Preços;
d) promover, com a presença do FORNECEDOR, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação do FORNECEDOR de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o
regular cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados do FORNECEDOR, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo tal procedimento por
exclusiva conta do FORNECEDOR, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem
como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar do FORNECEDOR, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.
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8.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no Inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do MUNICÍPIO,
considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto licitado, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
8.3. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
8.4. O FORNECEDOR se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o MUNICÍPIO.
8.5. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues,
o FORNECEDOR será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada ao MUNICÍPIO
para adoção das providências cabíveis.
9.

DAS PENALIDADES

9.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2. A inexecução desta ata de Registro de Preços, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará
o FORNECEDOR à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor desta ata de Registro de Preços, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a AFM;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
9.2.1. A multa a que se refere esta cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente esta Ata
de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei.
9.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos futuros a serem
feitos ao FORNECEDOR faltoso.
9.2.1.

Se o valor da multa exceder ao valor das obrigações do MUNICÍPIO para com o FORNECEDOR, além

da perda deste, o FORNECEDOR responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
9.2.2.

Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do

pagamento devido ao FORNECEDOR o valor de qualquer multa porventura imposta.
9.2.3.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o

FORNECEDOR da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
9.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
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9.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
9.5. O registro de preço do FORNECEDOR poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº
8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
I. não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou desta Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o FORNECEDOR deixar de firmar a Ata de Registro de Preços;
III - o MUNICÍPIO der causa à rescisão administrativa desta Ata de Registro de Preços, por um dos motivos
elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10. DA RESCISÃO
10.1. A inexecução, total ou parcial desta ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as
consequências as previstas na Lei Federal 8.666/93.
10.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO nos casos enumerados nos
incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
10.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja
culpa do FORNECEDOR, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do art. 79 do mesmo diploma.
10.4. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das
condições do mercado.
10.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas
seguintes hipóteses:
I – quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II – por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
10.6. A comunicação do cancelamento do preço registrado do FORNECEDOR, nas hipóteses previstas neste
item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
10.6.1. Na hipótese prevista no inciso I do item 10.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o FORNECEDOR, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
10.6.2. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
10.7. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências do instrumento convocatório.
10.7.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o
FORNECEDOR fica obrigado a garantir o fornecimento, objeto desta ata de Registro de Preços, sendo que este
prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
11. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
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11.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
edital do Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP e seus anexos.
12. DO FORO
12.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
Conceição do Almeida – Bahia, 20 de setembro de 2021.
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCAS E PREÇOS
LOTE Nº. 5 – MATERIAIS ELÉTRICOS
ITEM

DESCRIÇÃO

10,0MM -

PEÇAS COM

100

PEÇAS COM

100

-

PEÇA COM

100

-

PEÇA COM

100

1

CABO FLEXÍVEL DE
METRO

2

CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM
METRO (CORES VARIADAS)

3

CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM
METRO (CORES VARIADAS

4

CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM
METROS (CORES VARIADAS)

5

CAIXA DE PASSAGEM

6

CAIXA DE EMBUTIR PARA TOMADA RETANGULAR
4X2

7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21

CAIXA DE PASSAGEM

-

4 X 2 EM PVC

4 X 4 EM PVC

CONDUITE ,MANGUEIRA CORRUGADO
CONDUITE, MANGUEIRA CORRUGADO
CHUVEIROELÉTRICO
COM BRAÇO

127V 4

23

TEMPERATURAS

25A DIN
DISJUNTOR MONOFASICO 40A DIN
FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC
AUTO EXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ
750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 105
¨C, LARGURA NOMINAL 19 MM ,ESPESSURA
NOMINAL 0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M
FITAISOLANTE AUTO-FUSÃO 23BR 19MMX10M.
FITA À BASE DE BORRACHA ETILENOPROPILENO
EPR. PARA ATUAR COMO PRINCIPAL MATERIAL
ISOLANTE EM EMENDAS DE CABOS DE ENERGIA
ATÉ 35KV
HASTE ATERRAMENTO NORMATIZADA DE
2,40MTS C/ CONECTOR

5/8´

X

4X2 COM DUAS TECLAS
INTERRUPTOR EMBUTIR 4X2 COM TRÊS TECLAS
LÂMPADAS DE LED 9W
LÂMPADAS DE LED 15W
PADRÃO BIFÁSICO, COMPLETO / SEM O POSTE DE
INTERRUPTOR EMBUTIR

CONCRETO
PADRÃO MONOFÁSICO, COMPLETO /SEM O POSTE
DE CONCRETO

/SEM

(R$)

QUANT

MARCA

UNID.

32

MEGATRON

1.134,40

36.300,80

UNID.

110

MEGATRON

157,02

17.272,20

UNID.

172

MEGATRON

251,00

43.172,00

UNID.

47

MEGATRON

438,40

20.604,80

UNID.

1.275

MANTAC

1,54

1.963,50

UNID.

470

MANTAC

1,54

723,80

UNID.

MANTAC
ANDALUZ

MT

615
1.750
6.450

4,00
2,21
1,73

2.460,00
3.867,50
11.158,50

UNID.

130

LORENZETTI

75,20

9.776,00

UNID.

SOPRANO

UNID.

350
245

9,60
11,20

3.360,00
2.744,00

UNID.

370

NORTON

5,60

2.072,00

UNID.

200

DECORLUX

20,80

4.160,00

UNID.

185

OLIVO

71,50

13.227,50

UNID.

ILUMI

UNID.

61
470
270
81

10,64
15,44
11,20
12,80

649,04
7.256,80
3.024,00
1.036,80

UNID.

25

ANDALUZ

152,00

3.800,00

UNID.

80

ANDALUZ

72,00

5.760,00

UNID.

80

ANDALUZ

152,00

12.160,00

UNID.

DISJUNTOR MONOFASICO

PADRÃO TRIFÁSICO, COMPLETO

22

3/4
1/2

PREÇOS

UNID

UNID.
UNID.

ANDALUZ

SOPRANO

ILUMI
GLIGHT
GLIGHT

UNITÁRIO

TOTAL

O POSTE

DE
CONCRETO

UNID.

85

ANDALUZ

35,20

2.992,00

24

RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ,DUCHA RELEX,
JET SET 3T, MAXI DUCHA, MAXIDUCHA TURBO E
MAXI BANHO, 220V 5500W

UNID.

95

PRATIMIX

24,80

2.356,00

25

RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO,DUCHA RELEX,
JET SET 3T, MAXI DUCHA, MAXIDUCHA TURBO E
MAXI BANHO, 127V 5500W

UNID.

170

PRATIMIX

24,80

4.216,00

26

TOMADA TRÊS POLO

6,40

6.720,00
222.833,24

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

6 DISJUNTORES

UNID.
1.050
VALOR TOTAL DO LOTE Nº. 5
FORNECEDOR: W W COMERCIAL MERCANTIL EIRELI

ILUMI

Ata de Registro de Preços nº. 036/2021 - Pregão Presencial nº. 019/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO | EXTRATO (CONTRATO Nº 141/2021) *

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO
Nº. 141/2021
(Republicação por Incorreções)
EXTRATO
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
CNPJ Nº: 12.697.713/0001-35
CONTRATADA: OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 10.684.789/0001-09
OBJETO: LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES
DE

ENFRENTAMENTO

AO

NOVO

CORONAVÍRUS

NO

SUPORTE

AOS

PACIENTES

SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE COVID-19, ADMITIDOS NOS SETORES DE INTERNAMENTO E SALA DE
ESTABILIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA-BAHIA.
VIGÊNCIA: Será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sua assinatura, ou seja, terá o seu
início em 01/09/2021, e o seu término em 30/12/2021, podendo ser prorrogado até o limite previsto no inciso II do
artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
VALOR: Pela execução do presente contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global de R$
11.706,00 (onze mil setecentos e seis reais), à razão de R$ 2.926,50 (dois mil e novecentos e vinte e seis
reais e cinquenta centavos), mensalmente, que serão pagos até o décimo dia útil após o ateste da Nota
Fiscal/Fatura.
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: O presente contrato está fundamentado quanto à Dispensa de Licitação, com
fulcro nos termos da Medida provisória 1.047 de 03 de maio de 2021, ficando vinculado ao Processo
Administrativo nº. 693/2021 e Processo formal de Dispensa de Licitação nº. 106/2021, publicado nas formas
da lei.
DISPOSIÇÕES LEGAIS: Aplica-Se ao presente Contrato, tudo quanto dispõe a Lei 8.666/93 e suas alterações.
LOCAL E DATA: Conceição do Almeida – Bahia, 01 de setembro de 2021.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO
Nº. 141/2021
ANEXO I

DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO E PREÇO.

ITEM

1.

ESPECIFICAÇÕES.
BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL

UND

QUANT.
MÊS

UND

04

PREÇOS
UNITÁRIO
TOTAL

R$ 2.926,50

R$ 11.706,00

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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RETIFICAÇÃO | RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021) *

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 106/2021
Processo Administrativo n°. 693/2021
(Republicação por Incorreções)

O Exmº. Sr. Adailton Campos Sobral, DD. Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia
RATIFICA o parecer da Assessoria Jurídica, com respaldo na Medida Provisória 1.047 de 03 de maio
de 2021, que opinou em regime de Contratação Direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, a seguinte
aquisição:

OBJETO: LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS NO SUPORTE AOS PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE
COVID-19, ADMITIDOS NOS SETORES DE INTERNAMENTO E SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO CENTRO DE
ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BAHIA.

PROPONENTE: OMEGACLLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº.: 10.684.789/0001-09
ENDEREÇO: Rua Cursilhistas, nº.51, Condomínio Empresarial Golf Center, Galpão 10, no Município de
Salvador – BA, CEP 41.315-002.
VALOR: R$ 11.706,00 (onze mil setecentos e seis reais), conforme anexo I.
VIGÊNCIA: Será de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura do contrato, ou seja, dia
01.09.2021 e término em 30.12.2021.

Conceição do Almeida – Bahia, 01 de setembro de 2021.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 106/2021
Processo Administrativo n°. 693/2021

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM

1.

ESPECIFICAÇÕES
BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL

UND

QUANT
MÊS

UND

04

PREÇOS
UNITÁRIO

R$ 2.926,50

VALOR TOTAL

TOTAL

R$ 11.706,00
R$ 11.706,00
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