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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021

Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO
DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001-19, com sede na Praça Jardim dos Três Poderes,
69, Itaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ
COSTA,
asilei o, aio , soltei o, advogado, i s ito o CPF/MF so
.º
.
.99 - , eside te e
do i iliado a Rua M xi o Quad os,
, Lotea e to Age o A aújo, Ita ua a – BA, neste ato denominado
CONTRATANTE e do outro a empresa TELES & PEREIRA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita
no CNPJ N°18.374.034/0001-01, situada a Rua Rita de F eitas, C uzei o, Jagua ua a – Bahia, CEP
.
te do o o ep ese ta te Se ho Gledso Ma os Ca pos Teles, i s ito o CPF/MF so
.º
.9 .
- e RG Nº 07639105-11 no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da
Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2021,
RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadas nas cláusulas que se seguem.
1. DOOBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para o t atação de e p esa pa a eve tual a uisição pa elada de ate ial de
expedie te e did ti o, pa a ate de s de a das das dive sas Se eta ias do Mu i ípio de Ita ua a, Bahia,
o fo e Te o de Refe ê ia e a exo (ANEXO I.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

Será de 12(doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do
artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:

O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, Secretaria
Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.2 Dotação Orçamentária
Unidade: 04 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Atividade: 4.005 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 10 – Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
Atividade: 4.008 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 11 – Secretaria Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente.
Atividade: 4.009 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 12 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Atividade: 4.010 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.023 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 01 – Educação 25%
04 - QSE
19 - Fundeb 40%
Unidade: 14 – Secretaria Municipal de Saúde
Atividade: 4.012 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.034 - Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 02 – Saúde 15%
14 - Transferência do Sus
Unidade: 15 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
Atividade: 2.043 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
4.013 - Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 05 – Assistência Social 5%
28 - Recursos do FEAS
29 – Recursos do FNAS
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório:
EMPRESA REGISTRADA: TELES & PEREIRA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 18.374.034/0001-01
ENDEREÇO: Rua Rita de F eitas, C uzei o, Jagua ua a – Bahia, CEP .
.
LOTE
OBJETO
VALOR REGISTRADO
04
Co t atação de e p esa pa a eve tual a uisição
R$ 48.899.90 (quarenta e oito
pa elada de ate ial de expedie te e did ti o, pa a
mil oitocentos e noventa e
ate de
s de a das das dive sas Se eta ias do
nove
reais
e
noventa
Mu i ípio de Ita ua a, Bahia, o fo e Te o de
centavos).
Refe ê ia e a exo (ANEXO I).
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ITEM

3

DESCRIÇÃO
FITA adesiva, transparente,
rolo com dimensão 12mm x
30m.
FITA
adesiva,
transparente,
gomada, fabricada em
polipropileno, adesivo em resina de borracha natural, rolo com
dimensão 45mm x 45m.
Fita crepe USO GERAL 19 X 50 MTS

4

Pasta catálogo Ofício Preta 50 envelopes

UNID

20

R$

7,00

R$

140,00

5

Pasta CLASSIFICADOR FÁCIL c/ prendedor e s/ elástico.

und

100

R$

1,00

R$

100,00

6

Pasta classificador, em papelão dimensões 350 x 235mm com
prendedor macho e fêmea.

Unid.

100

R$

1,00

R$

100,00

7

Pasta classificador, em polietileno, na cor transparente, dimensões
350 x 235mm com prendedor macho e fêmea.

und

100
R$

1,00

R$

100,00

8

Pasta com elástico e abas grosso, em PVC.

unid

90

R$

3,20

R$

288,00

9

Pasta com elástico e abas pequeno, em PVC.

unid

50

R$

1,00

R$

50,00

10

Pasta com elástico e abas, em PVC, dimensões 350 x 235 mm.

und

500

R$

1,50

R$

750,00

11

Pasta sanfonada 12 divisórias
Pasta, arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, tamanho
lombo largo, Cx com 20 unid, 350 mm x 285 mm.
Pasta, arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, tamanho
lombo estreito, Cx com 20 unid, 35 X 28 X 6.
Pasta, suspensa, em fibra marmorizada e plastificada, cor marrom,
fabricada em papel cartão 350 g, dimensões 235 x 360 mm,
prendedor macho e fêmea em plástico, visor em plástico
transparente e etiqueta para identificação . Cx com 50 unid
Polaseal para plastificação tamanho A4 c/100 u

Unid.

15

R$

3,20

R$

48,00

Cx

25

R$ 209,00

R$

5.225,00

CX

25

R$ 140,00

R$

3.500,00

cx

2
R$

1,50

R$

3,00

Cx.

10

R$

50,00

R$

500,00

40

R$

2,00

R$

80,00

R$

5,00

R$

100,00

18

Apagador para quadro branco
Unid.
CALCULADORA, digital, portátil, capacidade 12 (oito) digitos, com as
04 (quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem,
und
correção parcial e total, inversão de sinais, memória, dimensões
10x14cm.
Espiral 17 mm c/ 50 u
Pc.

30

R$

9,50

R$

285,00

19

Espiral 33 mm c/ 25 u

Pc.

30

R$

9,50

R$

285,00

20

Espiral 7 mm c/ 50 u

Pc.

30

R$

9,50

R$

285,00

21

Espiral 9 mm c/ 50 u

Pc.

30

R$

9,50

R$

285,00

22

EXTRATOR DE GRAMPO, tipo espátula, em aço cromado, dimensões
15 cm.

und

30

R$

0,50

R$

15,00

23

GRAMPEADOR METÁLICO, capacidade mínima para grampear 40
folhas de papel , fabricado em chapa de aço, Norma SAE 1010/20

und

5

R$

35,00

R$

175,00

24

GRAMPEADOR METÁLICO, capacidade mínima para grampear 25flfolhas de papel , fabricado em chapa de aço, Norma SAE 1010/20

unid

60
R$

15,00

R$

900,00

1
2

12
13

14
15
16
17

UNID QUANT

VL UNIT

VL TOTAL

R$

0,50

R$

25,00

700,00

unid

50

und

200
R$

3,50

R$

und

20

R$

1,90

R$

38,00

20
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25

PERFURADOR 02 Furos 20 fl Metal Preto

und

10

26

PERFURADOR METÁLICO, com capacidade para perfurar no mínimo
40 folhas de papel 75g/m2, dimensões mínimas 160 x 110 x 80 mm,
em ferro fundido

und

3

27

Prancheta em poliestireno tamanho ofício, com prendedor
metálico, na cor: azul 35x25cm

und

25

28

Reabastecedor para quadro branco caixa com 12 unidades.

cx

15

29

Régua em material plástico incolor, graduada em 30 cm, subdivisão
em mm, com no mínimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de
largura.

und

50

30

TESOURA DE PICOTAR, em aço inox média de cabo preto, sem
ponta, cabo em plástico de alta resistência.

und

5

31

TESOURA ESCOLAR sem ponta com cabo plástico.

und

900

32

Tinta carimbo, sem óleo, na cor azul ou preto. Embalagem c/ 40 ml

und

5

33

Bexiga reforçada cores variadas, pacote com 50und

pct

50

34

Bola de isopor tamanhos variados

Unid.

20

35

Bola de isopor, 100mm

und

20

36

Clips para papel, em aço galvanizado número 6/0 (seis). Material
conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 50 um

cx

40

37

Clips para papel, em aço galvanizado número10 (dez). Material
conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 50 um

cx

38

Clips para papel, em aço galvanizado, número 2/0 (dois). Material
conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 50 un.

cx

39

Clips para papel, em aço galvanizado, número 3/0 (dois). Material
conforme norma SAE 010/20. Embalagem: caixa com 100 um

cx

40

Clips para papel, em aço galvanizado, número 4/0 (quatro).
Material conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 50
um

cx

60

41

ELASTICO BORRACHINHA DE LATEX 1KG

pct

10

42

Folha de isopor com 1 cm de espessura

und

43

Folha de isopor com 2 cm de espessura

R$

14,00

R$

140,00

R$

50,00

R$

150,00

R$

5,00

R$

125,00

R$

35,00

R$

525,00

R$

0,50

R$

25,00

R$

4,50

R$

22,50

R$

1,00

R$

900,00

R$

1,00

R$

5,00

R$

3,90

R$

195,00

R$

1,00

R$

20,00

R$

1,00

R$

20,00

R$

3,00

R$

120,00

R$

3,00

R$

120,00

R$

2,00

R$

120,00

R$

2,00

R$

120,00

R$

2,00

R$

120,00

R$

14,00

R$

140,00

30

R$

1,00

R$

30,00

und

50

R$

1,00

R$

50,00

cx

10

cx
UNID

5
10

R$
R$

3,00
3,00

R$
R$

30,00
15,00

40

60

60

45
46

Grampo cobreado, para grampeador, pentes com 105 grampos,
tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5000 um
Grampo cobreado, para grampeador, tamanho 23/10.
Lanterna 5 LEDs recarregável

R$

5,00

R$

50,00

47

Mídia Cd c/ 100 u

Pc.

1

R$

0,50

R$

0,50

48

Mídia DVD c/ 100 u

Pc.

1

R$

0,50

R$

0,50

49

Moldura para quadro (24x30 cm)

Unid.

10

R$

1,50

R$

15,00

50

Bateria alcalina de 9 v com dois pólos

und

20

R$

3,50

R$

70,00

51

Bateria lithium 3 v

und

20

R$

1,50

R$

30,00

44
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52

Pilha Alcalina grande embalagem com 2 pilhas

und

20

R$

53

Pilha palito alcalina pequena 1,5 v com 2 pilhas

und

20

54

Quadro branco fórmica tamanho 1,20mtX2,80cm

und

20

55

Quadro branco tamanho 1,00mtX0,80cm

und

56

TNT com 50 metros (cores variadas)

Bb.

57

Pistola de cola quente profissional

und

58

Pistola de cola quente – grossa

Unid.

59

Pistola de cola quente – fina
Refil de cola quente grossa c/ 1 kg

60
61
62

Refil de cola quente fina c/ 1 kg
Plástico PVC transparente

2,50

R$

50,00

R$

2,00

R$

40,00

R$

40,00

R$

800,00

10

R$

30,00

R$

300,00

200

R$ 148,73

R$ 29.746,00

10

R$

10,00

R$

100,00

20

R$

9,01

R$

180,20

Unid.
Pc.

20
30

R$

8,00

R$

160,00

R$

6,04

R$

181,20

Pc .
mt

30

R$

6,00

R$

180,00

30

R$

0,90

R$

27,00

5. DO CONTRATO:
A critério da Prefeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data
do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital
e à respectiva Ata.

5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer,
além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico n° 002/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo I, podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações
específicas para o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade decondições.
O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Itaquara, observadas,
ainda, as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.
6. DO PAGAMENTO:
O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;

6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:
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I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.

observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer
o serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão n.º 02/2021.
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º 02/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros,
direta e indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
9 - DASPENALIDADES:
Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
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8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ataque:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
não mantiver a proposta,injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão docontrato.
As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo
de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Co pete a Auto idade Co pete te a apli ação das pe alidades p evistas os ite s 9. e 9. , alí eas
e
, a pe alidade de adve tê ia, p evista o ite 9. , alí ea a , fa ultada a defesa do i te essado, o p azo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
As sa ções p evistas o ite 9. , alí eas
e
, pode ão se apli adas o ju ta e te o as de ais
penalidades previstas nesta Ata.
10.
DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquara, por intermédio do órgão gerenciador do
registro depreços.
Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá- lo
aos níveis definidos nos termos do subitem anterior.
Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
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fornecimento;e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.
12.
DA PUBLICIDADE
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e
as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial,
em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º38/2017.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa
Oficial, conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
13.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº05/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º02/2021 e as
propostas, com preços e especificações.

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 19 de Fevereiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF so .º
.
.99 MUNICÍPIO DE ITAQUARA

TELES & PEREIRA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ N°18.374.034/0001-01
Gledso Ma os Ca pos Teles
CPF/MF so .º
.9 .
-
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TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

O P ese te co t ato p ee che todos
os

e uisitos

co fo

idade

legais
co

esta do
as

o

e
as

vige tes.

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assesso ia Ju ídica
E

/

/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO
DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001-19, com sede na Praça Jardim dos Três Poderes,
69, Itaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ
COSTA,
asilei o, aio , soltei o, advogado, i s ito o CPF/MF so
.º
.
.
- , eside te e
do i iliado a Rua M xi o Quad os,
, Lotea e to Age o A aújo, Ita ua a – BA, neste ato denominado
CONTRATANTE e do outro a empresa HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ
N°36.214.108/0001-24, situada a Rua Du ue de Caxias, º
, Loja , B. I te lagos – Li ha es – ES, CEP
.
te do o o ep ese ta te Se ho Jea Ca los Dadalto, i s ito o CPF/MF so .º
.
.
e RG Nº 859.816 SPTC/ES no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal
8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2021, RESOLVE
registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s),
por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas
nas cláusulas que se seguem.
1. DOOBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para o t atação de e p esa pa a eve tual a uisição pa elada de ate ial de
expedie te e did ti o, pa a ate de s de a das das dive sas Se eta ias do Mu i ípio de Ita ua a, Bahia,
o fo e Te o de Refe ê ia e a exo (ANEXO I.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

Será de 12(doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do
artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:

O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, Secretaria
Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.2 Dotação Orçamentária
Unidade: 04 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Atividade: 4.005 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 10 – Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
Atividade: 4.008 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
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Unidade: 11 – Secretaria Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente.
Atividade: 4.009 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 12 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Atividade: 4.010 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.023 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 01 – Educação 25%
04 - QSE
19 - Fundeb 40%
Unidade: 14 – Secretaria Municipal de Saúde
Atividade: 4.012 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.034 - Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 02 – Saúde 15%
14 - Transferência do Sus
Unidade: 15 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
Atividade: 2.043 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
4.013 - Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 05 – Assistência Social 5%
28 - Recursos do FEAS
29 – Recursos do FNAS
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório:
EMPRESA REGISTRADA: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ: 36.214.108/0001-24
ENDEREÇO: Jea Ca los Dadalto, i s ito o CPF/MF so .º
.
.
- e RG Nº 859.816 SPTC/ES.
LOTE
OBJETO
VALOR REGISTRADO
01
Co t atação de e p esa pa a eve tual a uisição
R$ 39.475,00 (Trinta e nove mil
pa elada de ate ial de expedie te e did ti o, pa a
quatrocentos e setenta e cinco
ate de
s de a das das dive sas Se eta ias do
reais).
Mu i ípio de Ita ua a, Bahia, o fo e Te o de
Refe ê ia e a exo (ANEXO I).
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Item
1
2

Descrição
Papel oficio A4 75g/m2 210x297mm
resma com 100 folhas na cor azul ou
verde.
Papel oficio A4 75g/m 210X297cm resma
com 500 folhas cx com 10 resma

Unid

Quant

resma

150

cx

250

VL UNIT
R$
5,00
R$
154,90

VL TOTAL
R$
750,00
R$
38.725,00

5. DO CONTRATO:

A critério da Prefeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data
do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital
e à respectiva Ata.
5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer,
além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico n° 002/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo I, podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações
específicas para o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade decondições.
O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Itaquara, observadas,
ainda, as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.
6. DO PAGAMENTO:

O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;
6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
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III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer
o serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão n.ºXXX/2020.
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.ºXXX/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros,
direta e indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
9

– DAS PENALIDADES:

Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ataque:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
não mantiver a proposta,injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
advertência;
multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão docontrato.
As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo
de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Co pete a Auto idade Co pete te a apli ação das pe alidades p evistas os ite s . e . , alí eas
e
, a pe alidade de adve tê ia, p evista o ite
. , alí ea a , fa ultada a defesa do i te essado, o p azo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
As sa ções p evistas o ite
. , alí eas
e
, pode ão se apli adas o ju ta e te o as de ais
penalidades previstas nesta Ata.

a)
b)

10.

DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquara, por intermédio do órgão gerenciador do
registro depreços.
Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá- lo
aos níveis definidos nos termos do subitem anterior.
Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
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veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:

O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.
12.

DA PUBLICIDADE

O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e
as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial,
em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º38/2017.
Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa
Oficial, conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
13.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Integram apresente ata o Processo Administrativo nº05/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º02/2021 e as
propostas, com preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 19 de Fevereiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF so .º
.
.
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
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HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ N°36.214.108/0001-24
Jea Ca los Dadalto
CPF/MF so

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

.º

.

.

-

NOME:
CPF:
O

P ese te

todos os
e

co fo

co t ato

p ee che

e uisitos legais esta do
idade co

as

o

as

vige tes.
Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assesso ia Ju ídica
E

/

/
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO
DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001-19, com sede na Praça Jardim dos Três Poderes,
69, Itaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ
COSTA,
asilei o, aio , soltei o, advogado, i s ito o CPF/MF so
.º
.
.
- , eside te e
do i iliado a Rua M xi o Quad os,
, Lotea e to Age o A aújo, Ita ua a – BA, neste ato denominado
CONTRATANTE e do outro a empresa DN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ
N°14.780.254/0001/84, situada a Rua Gil e to Ri ei o Filho, A tiga H º
, Sa to A t io de Jesus –
Bahia, CEP
.
te do o o ep ese ta te Se ho a Da iela Fideles de Souza Ba eto, i s ito o
CPF/MF so
.º
.
e RG Nº 13.586.501-87 no uso da competência que lhe foi atribuída nos
termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS n.º 02/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
1. DOOBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para o t atação de e p esa pa a eve tual a uisição pa elada de ate ial de
expedie te e did ti o, pa a ate de s de a das das dive sas Se eta ias do Mu i ípio de Ita ua a, Bahia,
o fo e Te o de Refe ê ia e a exo (ANEXO I.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

Será de 12(doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do
artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:

O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, Secretaria
Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.2 Dotação Orçamentária
Unidade: 04 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Atividade: 4.005 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 10 – Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
Atividade: 4.008 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
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Unidade: 11 – Secretaria Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente.
Atividade: 4.009 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 12 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Atividade: 4.010 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.023 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 01 – Educação 25%
04 - QSE
19 - Fundeb 40%
Unidade: 14 – Secretaria Municipal de Saúde
Atividade: 4.012 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.034 - Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 02 – Saúde 15%
14 - Transferência do Sus
Unidade: 15 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
Atividade: 2.043 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
4.013 - Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 05 – Assistência Social 5%
28 - Recursos do FEAS
29 – Recursos do FNAS
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório:
EMPRESA REGISTRADA: DN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 14.780.254/0001/84
ENDEREÇO: Rua Gil e to Ri ei o Filho, A tiga H º
, Sa to A t io de Jesus – Bahia, CEP .
.
LOTE
OBJETO
VALOR REGISTRADO
03
Co t atação de e p esa pa a eve tual a uisição
R$ 19.000.00 (Dezenove mil
pa elada de ate ial de expedie te e did ti o, pa a
reais).
ate de
s de a das das dive sas Se eta ias do
Mu i ípio de Ita ua a, Bahia, o fo e Te o de
Refe ê ia e a exo (ANEXO I).
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Item
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descrição
Bloco Post it, pacote com 4 blocos
amarelos 38mm x 51mm com 100 folhas
cada bloco.
Marcador para quadro branco
recarregavel, cx com 12unid.
CARTOLINA dimensões 500 x 660 mm,
cor a definir (branca, azul, amarela,
rosa etc.) gramatura 180 g
Cartolina dupla face
Cartolina estampada
Cartolina guachada
Envelope Branco tamanho A4
Envelope carta (tamanho M)
Envelope grande tipo sacão
Envelope para CD
Envelope pardo pequeno
Envelope Pardo tamanho A4
Etiqueta adesiva branca, ink-jet/laser
Carta 50,8x101,6
6183-P PT 1200
UM ( tipo pimaco) cx com 100 folhas

Unid

solicit

pct

10

cx

30

und

600

Unid.
Unid.
Unid.
und
Unid.
und
UNID
Unid.
UND

300
100
300
650
150
50
10
100
800

cx

3

Etiqueta adesiva branca, ink-jet/laser
Carta 50,8x101,6
6287-P PT 1200
UM ( tipo pimaco) cx com 100 folhas

cx

15

Etiqueta
adesiva
para
etiquet.pico Y/mx5500/M-14 CX 850 UN

cx

3

16

Livro ata, pautado, sem margem, capa
dura, cor preta, 100 folhas, dimensões
320 x 220 mm, numerado
tipograficamente, papel alta alvura 75
gr/m2.

und

30

17

Livro ata, pautado, sem margem, capa
dura, cor preta, 200 folhas, dimensões
320 x 220
mm, numerado tipograficamente, papel
alta alvura 75 gr/m2.

und

18

Livro ata, pautado, sem margem, capa
dura, cor preta, 50 folhas, dimensões
320 x 220 mm, numerado
tipograficamente, papel alta alvura 75
gr/m2.

unid

14

VL UNIT

VL TOTAL
R$

R$

4,15

R$

36,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,47
0,83
0,99
0,75
0,29
0,39
0,53
0,19
0,13
0,20

R$

38,70

R$

38,70

R$

16,34

3

R$

R$

282,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

249,00
99,00
225,00
188,50
58,50
26,50
1,90
13,00
160,00

R$

116,10

R$

116,10

R$

49,02

R$

360,00

R$

600,00

R$

240,00

20,00

30
R$

R$ 1.080,00

12,00

30
R$

41,50

8,00
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19

Livro, ponto,capa dura, cor preta,
papel alta alvura, numerado
tipograficamente, com 50
folhas.

und

30

20

papel canson A4, 140g, pct com 20 folhas

pct

30

21

Papel carbono, na cor azul, dimensão 215
x 315 mm. Embalagem: caixa com 100
folhas

cx

2

23

Papel cartão com 50 flh
Papel cartão fotográfico adesivado A4 c/
100 u

24

Papel Couche 200g cx com 100 folhas cor
branca

22

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Papel crepon
Papel dupléx
Papel laminado, cores variadas
Papel lustre 61 cm largura base. 38 cm
altura cores diversas
Papel Madeira branco, rolo de 30kg
Papel Madeira pardo, rolo de 30kg
Papel sanfonado
Papel veludo, camurça, cores variadas
Papel vergê, dimensões de 210 x 297
mm, 120 g/m2, cor a definir (branca,
azul, etc.). Embalagem com 50 folhas.
Papel celofane (cores variadas)
papel seda diversas cores
Folha em E.V.A (cores variadas)
Folha em E.V.A com gliter (cores
variadas)
Folha em E.V.A estampado
Folha em E.V.A felpudo (cores variadas)
Arquivo morto poli azul
CANETA salientadora, para textos, em
cor fluorescente, gravado no corpo a
marca do fabricante.

42

Cola gliter 25MG caixa c/ 6 unid (cores
variadas)

43

Cola para EVA 90g

pct

30

Pc.

30

cx

10

und
und
und

50
10
100

und

50

ROLO
rolo
und
und

20
20
10
100

pct

8

unid
unid
Unid.

30
100
1000

Unid.

200

Unid.

200

Unid.

200

und

25

CX

10

Cx.

40

unid

10

R$

11,18

R$

13,11

R$
R$

18,09
41,71

R$

30,00

R$
R$
R$
R$

18,92
0,80
1,59
0,61

R$
R$
R$
R$
R$

0,43
155,00
136,00
1,35
0,90

R$
R$
R$
R$

12,00
0,73
0,20
1,51

R$
R$

5,50
4,00

R$

335,40

R$

393,30

R$

36,18

R$ 1.251,30
R$

900,00

R$

189,20

R$
R$
R$

40,00
15,90
61,00

R$

21,50

R$ 3.100,00
R$ 2.720,00
R$
13,50
R$
90,00
R$

R$
R$

4,44
4,76

R$

14,96

R$

5,38
3,78

96,00

R$
21,90
R$
20,00
R$ 1.510,00
R$ 1.100,00
R$

800,00

R$

888,00

R$

119,00

R$

149,60

R$

215,20

R$

37,80
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44

COLA ISOPOR,Material: acetato de
polivinila solução alcoólica,
Apresentação: frasco com bico injetor,
frasco com 40 g.

und

45

Cola, líquida, a base de P.V.A., branca,
para uso em papel, cerâmica, tecido,
artesanato. Embalagem: frasco plástico
com 90 g, com
bico economizador.

und

46

Corretivo líquido a base d'água, branco,
não tóxico, dispersantes e titânio,
secagem rápida. Embalagem com 18 ml

und

47

ESTILETE, corpo plástico, estreito, lamina
dividida estreita medindo 8 cm.

und

70

48

Fita 3M dupla face, fabricada
em polipropileno, adesivo em resina de
borracha natural, rolo com dimensão
25mm x 30m.

und

50

Pincel marcador permanente, ponta
porosa, na cor azul ou preto ou
vermelho.

und

49

30
R$

R$

74,70

R$

161,00

R$

212,00

R$

71,40

R$

350,00

R$

100,00

2,49

100
R$

1,61

R$

2,12

R$

1,02

100

R$

7,00

R$

2,00

50

5. DO CONTRATO:
A critério da Prefeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data
do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital
e à respectiva Ata.

5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer,
além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico n° 002/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo I, podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações
específicas para o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade decondições.
O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
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A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Itaquara, observadas,
ainda, as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.
6. DO PAGAMENTO:
O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;

6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.

observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer
o serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão n.º02/2021.
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º02/2021.
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informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros,
direta e indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
9 - DASPENALIDADES:
Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ataque:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
não mantiver a proposta,injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão docontrato.
As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo
de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Co pete a Auto idade Co pete te a apli ação das pe alidades p evistas os ite s . e . , alí eas
e
, a pe alidade de adve tê ia, p evista o ite
. , alí ea a , fa ultada a defesa do i te essado, o p azo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
As sa ç es p evistas o ite
. , alí eas
e
, pode ão se apli adas o ju ta e te o as de ais
penalidades previstas nesta Ata.
10.
DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquara, por intermédio do órgão gerenciador do
registro depreços.
Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
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gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá- lo
aos níveis definidos nos termos do subitem anterior.
Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.
12.
DA PUBLICIDADE
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e
as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial,
em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º38/2017.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa
Oficial, conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
13.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº05/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º02/2021 e as
propostas, com preços e especificações.

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 19 de Fevereiro de 2021.
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MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF so .º
.
.
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

DN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
CNPJ N°14.780.254/0001/84
Da iela Fideles de Souza Ba eto
CPF/MF so .º
.
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

O

P ese te

todos os
e

co fo

co t ato

p ee che

e uisitos legais esta do
idade co

as

o

as

vige tes.
Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assesso ia Ju ídica
E

/

/
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO
DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001-19, com sede na Praça Jardim dos Três Poderes,
69, Itaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ
COSTA,
asilei o, aio , soltei o, advogado, i s ito o CPF/MF so
.º
.
.
- , eside te e
do i iliado a Rua M xi o Quad os,
, Lotea e to Age o A aújo, Ita ua a – BA, neste ato denominado
CONTRATANTE e do outro a empresa ANTÔNIO ARAGÃO DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ N°34.016.667/000102, situada a Rua Goes Cal o ,
, Ce t o, Ita ua a - Bahia, CEP
.
te do o o ep ese ta te
Se ho A t io A agão de Al eida, i s ito o CPF/MF so .º
.
.
- e RG Nº 0164355405 no uso
da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s)
empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, observadas as
condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem.
1. DO OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para o t atação de e p esa pa a eve tual a uisição pa elada de ate ial de
expedie te e did ti o, pa a ate de s de a das das dive sas Se eta ias do Mu i ípio de Ita ua a, Bahia,
o fo e Te o de Refe ê ia e a exo (ANEXO I.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

Será de 12(doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do
artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:

O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, Secretaria
Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.2 Dotação Orçamentária
Unidade: 04 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Atividade: 4.005 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 10 – Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
Atividade: 4.008 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 11 – Secretaria Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente.
Atividade: 4.009 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 12 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Atividade: 4.010 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.023 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 01 – Educação 25%
04 - QSE
19 - Fundeb 40%
Unidade: 14 – Secretaria Municipal de Saúde
Atividade: 4.012 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.034 - Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 02 – Saúde 15%
14 - Transferência do Sus
Unidade: 15 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
Atividade: 2.043 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
4.013 - Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 05 – Assistência Social 5%
28 - Recursos do FEAS
29 – Recursos do FNAS
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório:
EMPRESA REGISTRADA: ANTÔNIO ARAGÃO DE ALMEIDA
CNPJ: 34.016.667/0001-02
ENDEREÇO: Rua Goes Cal o , , Ce t o, Ita ua a - Bahia, CEP .
LOTE
OBJETO
05
Co t atação de e p esa pa a eve tual a uisição
pa elada de ate ial de expedie te e did ti o, pa a
ate de
s de a das das dive sas Se eta ias do
Mu i ípio de Ita ua a, Bahia, o fo e Te o de
Refe ê ia e a exo (ANEXO I).

ITEM

DESCRIÇÃO

UNI
D

QUANT

-

.
VALOR REGISTRADO
R$ 27.499,97 (Vinte e sete mil
quatrocentos e noventa e nove
reais e noventa e sete
centavos).

UND

TOTAL

MARCA
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1

2

Cordão rabo de rato (cores
variadas)
Imã para artesanato

Unid
.

30

Unid
.

30

Pc

10
20

3

Lantejoulas coloridas

4

Percevejo, latonado com
diâmetro de 1 centimetro - Caixa
com 100 unidades

und

5

Alfinete c/ 100 u

Cx.

20

6

Fitilho 0,5mm (cores variadas)

Unid
.

250

kg

30

und

45

7

8

9
10

11

12
13
14

15

Barbante Fitilho Rolo 250M COM
1KG
BARBANTE, em fibra de 100%
algodão, com 06 (seis) fios
torcidos. Embalagem: rolo com
200 gr
Gliter 50 g (cores variadas)
Tinta para tecido 250 ml c/ 6 u
(cores variadas)
Tinta relevo dimensional a base
de resina acrílica, para tecido de
algodão, madeira, cerâmica,
gesso, papel, etc. tubo com 35
ml, com 12 unidades cada caixa.
Fita rigor cetim fina 22mm (cores
variadas)
Fita rigor cetim grossa 38mm
(cores variadas)
Fita rigor cetim média10mm
(cores variadas)
Linha para costura. Composição:
100% poliéster - 99 metros por
rolo kit com linhas para costura,
de cores sortidas.

16

Linha de crochê (cores variadas)

17

Novelo de lã (cores variadas)
para tricô, rolo 100g

18

Linha brisa (cores variadas) - rolo

pc

80

Cx.

80

cx

20

mt

100

mt

100

mt

100

unid

unid
unid
unid

100

50
200
200

R$
16,41
R$
2,77
R$
2,87
R$
3,82
R$
3,78
R$
1,84
R$
8,81

R$
7,19
R$
6,45
R$
79,76

socador
R$

492,40

R$

82,99

R$

28,68

R$

76,35

R$

75,61

R$

461,05

R$

264,18

imatex
iara
iara
iara
emfest

bocaazul
R$

323,66

R$

516,38

R$

6.380,93

brocai
acrilex

acrilex
R$
36,88
R$
3,32
R$
5,51
R$
1,60

R$
18,44
R$
12,72
R$
4,61
R$
13,92

R$

737,68

R$

331,96

R$

551,42

R$

159,52

najar
najar
najar

najar
R$

1.844,20

R$

636,25

R$

922,10

R$

2.784,74

clea
nina
pinguin
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19

Linha de meada (cores diversas)

20

Agulha para bordar nº 13

unid

60

21

Agulha para bordar nº 24

unid

60

22

Agulha para costura nº 7

unid

60

23

Agulha para costura nº 9

unid

60

24

Agulha para crochê nº 3 mm

unid

25

25

Agulha para crochê nº 4-1,25mm

unid

25

26

Agulha para crochê nº 6 – 1,0mm

unid

25

27

Agulha croche 2.50

28

Agulha bordado para ponto cruz

29

Agulha para tricô nº 8 (par)

30
31

unid

unid

Bico de caça estreito (cores
variadas)
Bico de nylon em renda (cores,
inclusive dourado variadas)

unid
unid

200

50
70
50

mt

200

mt

200

32

Feltro (cores variadas)

mt

50

33

Sianinha 3mm (cores variadas)

mt

150

34

Tecido Feltro de lã prensada
(cores variadas)

mt

30

35

Tecido flanela estampado

mt

20

36

Tecido juta com brilho

mt

50

37

Tecido malha cor a combinar

mt

20

38
39
40
41

Toalha pequena para pintar.
Gramatura 380g/m2 (varias
cores)
Toalha pequena para bordado
ponto cruz
Bastidor de madeira de 30cm de
diâmetro, e comprimento total
de 90cm para macramê
Palito de churrasco c/ 100 u

unid
unid
unid
Pc.

150
150
25
30

R$
2,31
R$
0,74
R$
0,74
R$
0,74
R$
0,74
R$
4,61
R$
4,61
R$
4,61
R$
4,61
R$
3,23
R$
5,07
R$
7,38
R$
2,77
R$
3,69
R$
0,92
R$
17,98
R$
22,13
R$
8,64
R$
19,59
R$
4,61
R$
4,61
R$
24,90
R$
2,77

R$

461,05

R$

44,26

R$

44,26

R$

44,26

R$

44,26

R$

115,26

R$

115,26

R$

115,26

R$

230,53

R$

225,91

R$

253,58

R$

1.475,36

R$

553,26

R$

184,42

R$

138,32

R$

539,43

R$

442,61

R$

432,00

R$

391,89

R$

691,58

R$

691,58

R$

622,42

R$

82,99

anchora
tapesty
tapesty
clover
clover
size
size
size
size
tapetry
corrente
najar
najar
santa fé
são josé
santa fé
sarjada
top
custann
tehs
artes
olinda
olinda
mad.arte
politex

Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara – Bahia
Telefax (73) 5432110
CEP 45340-000
CNPJ nº 13.763.735/0001-19

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

Terça-feira
27 de abril de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2546

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-33Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
42

Palito de picolé c/ 100 u

Pc.

30

43

Arame fino

kg

2

44

Arame metálico 3mm para
artesanato

mt

30

45

Bico de pato para laço em aço

unid

100

46

Elástico fino branco

mt

50

47

Enchimento para almofada

kg

20

48

Grampo para cabelo Nº 7 (caixa
com 100)

Cx.

4

49

Lastex cru 10m (cores variadas)

unid

50

unid

150

unid

150

unid

50

unid

20

unid

30

50
51
52
53
54

55

Olho móvel para artesanato
10mm (par)
Olho móvel para artesanato
14mm (par)
Cabeça de boneca pequena
Tesoura grande para costura em
aço
Tinta facial 15ml (branco,
vermelho, preto, rosa, azul,
amarelo e verde)
Tinta facial gliter 15ml (branco,
vermelho, preto, rosa, azul,
amarelo e verde)
elástico grosso para cabelo (xuxa)
cor preto

unid

R$
4,70
R$
32,27
R$
1,94
R$
0,74
R$
0,46
R$
23,97
R$
4,79
R$
1,11
R$
0,46
R$
0,46
R$
0,55
R$
8,11
R$
3,04

R$

141,08

R$

64,55

R$

58,09

R$

73,77

R$

23,05

R$

479,49

R$

19,18

R$

55,33

R$

69,16

R$

69,16

R$

27,66

R$

162,29

R$

91,29

politex
fuzil
morian
metal
são josé
d'spuma
s.charm
lastex
prochane
prochane

maped
colomake

30

R$
3,00
R$
89,90
R$
56
unid
150
1,84
R$
276,63
R$
57
Tela para pintura 20x30 cm
150
unid
R$
968,21
6,45
Formas PVC para ovos caseiros de
R$
58
unid
10
9,68
chocolate 250g
R$
96,82
Carbono para tecido (branco e
R$
59
Pct
5
amarelo), Pct c/ 10 unidades
R$
124,48
24,90
R$ 27.499,97 (Vinte e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos

colomake
young.fa
souza
bwb
almeida
lima

5. DO CONTRATO:

A critério da Prefeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data
do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital
e à respectiva Ata.
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5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer,
além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico n° 002/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo I, podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações
específicas para o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade decondições.
O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Itaquara, observadas,
ainda, as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.
6. DO PAGAMENTO:

O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;
6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
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Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer
o serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão n.º02/2021.
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º02/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros,
direta e indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
9

– DAS PENALIDADES:

Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ataque:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
não mantiver a proposta,injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão docontrato.
As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo
de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
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Co pete a Auto idade Co pete te a apli ação das pe alidades p evistas os ite s . e . , alí eas
e
, a pe alidade de adve tê ia, p evista o ite
. , alí ea a , fa ultada a defesa do i te essado, o p azo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
As sa ç es p evistas o ite
. , alí eas
e
, pode ão se apli adas o ju ta e te o as de ais
penalidades previstas nesta Ata.
10.
DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquara, por intermédio do órgão gerenciador do
registro depreços.
Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá- lo
aos níveis definidos nos termos do subitem anterior.
Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.
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12.
DA PUBLICIDADE
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e
as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial,
em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º38/2017.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa
Oficial, conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
13.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº05/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º02/2021 e as
propostas, com preços e especificações.

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 19 de Fevereiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF so .º
.
.
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

ANTÔNIO ARAGÃO DE ALMEIDA,
CNPJ N°34.016.667/0001-02
A t

io A agão de Al eida

CPF/MF so
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

.º

.

.

-

NOME:
CPF:
O

P ese te

todos os
e

co fo

co t ato

p ee che

e uisitos legais esta do
idade co

as

o

as

vige tes.
Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assesso ia Ju ídica
E

/

/
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021
Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA, ESTADO
DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763.735/0001-19, com sede na Praça Jardim dos Três Poderes,
69, Itaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ
COSTA,
asilei o, aio , soltei o, advogado, i s ito o CPF/MF so
.º
.
.
- , eside te e
do i iliado a Rua M xi o Quad os,
, Lotea e to Age o A aújo, Ita ua a – BA, neste ato denominado
CONTRATANTE e do outro a empresa ALEA COMERCIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ N°12.011.917/0001-70,
situada a Rua Co selhei o Pet o ilio Pi to, º
, So adi ho, Fei a de Sa ta a – Bahia , CEP .
te do o o ep ese ta te Se ho a Ma ia Jos de Mattos Reis Filha, i s ito o CPF/MF so .º
.
.
e RG Nº 04759240-02 no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal
8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 02/2021, RESOLVE
registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s),
por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas
nas cláusulas que se seguem.

1. DO OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para o t atação de e p esa pa a eve tual a uisição pa elada de ate ial de
expedie te e did ti o, pa a ate de s de a das das dive sas Se eta ias do Mu i ípio de Ita ua a, Bahia,
o fo e Te o de Refe
ia e a exo (ANEXO I.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

Será de 12(doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do
artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS:

O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, Secretaria
Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.2 Dotação Orçamentária
Unidade: 04 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Atividade: 4.005 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 10 – Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
Atividade: 4.008 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
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Unidade: 11 – Secretaria Municipal de Agricultura Comércio e Meio Ambiente.
Atividade: 4.009 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinário
Unidade: 12 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Atividade: 4.010 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.023 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 01 – Educação 25%
04 - QSE
19 - Fundeb 40%
Unidade: 14 – Secretaria Municipal de Saúde
Atividade: 4.012 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
2.034 - Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 02 – Saúde 15%
14 - Transferência do Sus
Unidade: 15 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
Atividade: 2.043 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
4.013 - Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 05 – Assistência Social 5%
28 - Recursos do FEAS
29 – Recursos do FNAS
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório:
EMPRESA REGISTRADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 12.011.917/0001-70
ENDEREÇO: Rua Co selhei o Pet o ilio Pi to, º
, So adi ho, Fei a de S ata a – Bahia , CEP
.
.
LOTE
OBJETO
VALOR REGISTRADO
02
Co t atação de e p esa pa a eve tual a uisição
R$ 20.499,85 (Vinte mil
pa elada de ate ial de expedie te e did ti o, pa a
quatrocentos e noventa e nove
ate de
s de a das das dive sas Se eta ias do
reais e oitenta e cinco
Mu i ípio de Ita ua a, Bahia, o fo e Te o de
centavos).
Refe
ia e a exo (ANEXO I).
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ITEM
1
2

3

4
5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15

Descrição
Massa de modelar c/ 06 cores
Massa de modelar c/12 cores
BORRACHA bicolor (azul/vermelha),
para apagar tinta de caneta e lápis,
atóxica, dimensões variáveis:
comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a
20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm. - Caixa
com 40 unidades.
BORRACHA branca comum - Caixa com
40 unidades.
Borracha,PONTEIRA PARA lápis, branca,
macia, dimensões 34 x 23 x 8 mm. - Caixa
com 40 unidades.
Caneta
esferográfica
escrita
grossa transparente azul, gravado no
corpo a marca do fabricante caixa com
50 unidades.
Caneta
esferográfica
escrita
grossa transparente
preta,
gravado no corpo
a marca do fabricante caixa com 50
unidades.
Caneta
esferográfica
escrita
grossa transparente vermelha, gravado
no corpo a marca do fabricante caixa
com 50 unidades.
Caneta hidrografica estojo com 06 cores
Caneta hidrografica estojo com 12 cores
Giz de cera atóxico grande cx com 12 und
(cores variadas)
Giz de cera atóxico pequeno cx com 06
und (cores variadas)
Lápis de cor pequeno com 06 cores
variadas
Lápis de cor pequeno com 12 cores
variadas
Lápis de cor grande 12 cores variadas

Unid

solicit

VL UNIT

VL TOTAL

cx

1000

R$
1,28
R$
2,51

R$
1.280,00
R$
2.510,00

unid

1000

cx

5

R$
10,99

R$
54,95

cx

30

R$
7,55

R$
226,50

cx

10

R$
4,40

R$
44,00

cx

25

R$
20,40

R$
510,00

cx

5

R$
20,40

R$
102,00

cx

3

R$
20,40

R$
61,20

CX

500

cx

500

cx

1000

CX

1000

CX

1000

Cx

1000

CX

350

R$
1,29
R$
2,30
R$
2,33
R$
0,95
R$
1,62
R$
1,62
R$
2,30

R$
645,00
R$
1.150,00
R$
2.330,00
R$
950,00
R$
1.620,00
R$
1.620,00
R$
805,00
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16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

30

31

Lápis mina grafite número 02
(dois), revestido em madeira,
comprimento 175 mm, cor do
revestimento preto, gravado no corpo a
marca do fabricante. - Caixa com 144
unidades.
CADERNO espiral c/ 10 matérias, capa
flexível.
CADERNO espiral com 6 matérias, capa
dura.
CADERNO espiral com 6 matérias, capa
flexivel
CADERNO PEQUENO COM ESPIRAL, capa
flexível, 90 folhas pautadas.
Apontador simples de lápis mina grafite
número 02, caixa com 24 und
Cola Bastão, barra adesiva, a base de
resina sintética, éster, glicerina e
corantes, peso 8 g.
Cola branca 40 g caixa c/ 12 unid
Cola branca para papel - 500 g.
Cola colorida 23G caixa c/ 06 unid
(diversas cores)
Tinta guache a base de água, cx com 12
unidades 15 ml cada, cores variadas
Tinta guache a base de água, cx com 06
unidades 250 ml cada, cores variadas
Pincel artístico n° 00 pêlo sintético; Cabo
curto de plástico amarelo; Virola de
alumínio; Formato: redondo para todos
os tipos de pintura.
Pincel artístico n° 08 pêlo sintético; Cabo
curto de plástico amarelo; Virola de
alumínio; Formato: redondo para todos
os tipos de pintura.
Pincel artístico n° 10 pêlo sintético; Cabo
curto de plástico amarelo; Virola de
alumínio; Formato: redondo para todos
os tipos de pintura.
Pincel artístico n° 12 pêlo sintético; Cabo
curto de plástico amarelo; Virola de
alumínio; Formato: redondo para todos
os tipos de pintura.

R$
28,00

R$
420,00

R$
4,37
R$
8,03
R$
4,24
R$
1,68
R$
3,84

R$
218,50
R$
2.007,50
R$
212,00
R$
504,00
R$
192,00

R$
0,65

R$
32,50

R$
10,65
R$
3,63
R$
4,75
R$
7,27
R$
20,90

R$
1.065,00
R$
181,50
R$
237,50
R$
436,20
R$
627,00

50

R$
0,87

R$
43,50

unid

100

R$
0,98

R$
98,00

und

50

R$
1,03

R$
51,50

unid

50

R$
1,10

R$
55,00

cx

15

und

50

und

250

und

50

unid

300

cx

50

und

50

cx

100

und

50

CX

50

cx

60

cx

30

unid
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32

33

34

Pincel artístico n° 14 pêlo sintético; Cabo
curto de plástico amarelo; Virola de
alumínio; Formato: redondo para todos
os tipos de pintura.
Pincel artístico n° 16 pêlo sintético; Cabo
curto de plástico amarelo; Virola de
alumínio; Formato: redondo para todos
os tipos de pintura.
Pincel artístico n° 20 pêlo sintético; Cabo
curto de plástico amarelo; Virola de
alumínio; Formato: redondo para todos
os tipos de pintura.

unid

50

R$
1,18

R$
59,00

unid

50

R$
1,30

R$
65,00

unid

50

R$
1,71

R$
85,50

5. DO CONTRATO:

A critério da Prefeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data
do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital
e à respectiva Ata.
5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer,
além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico n° 002/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo I, podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações
específicas para o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade decondições.
O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Itaquara, observadas,
ainda, as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º38/2017.
6. DO PAGAMENTO:

O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;
6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes

Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara – Bahia
Telefax (73) 5432110
CEP 45340-000
CNPJ nº 13.763.735/0001-19

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

Terça-feira
27 de abril de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2546

-44Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer
o serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão n.º02/2021.
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º02/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros,
direta e indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.

Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara – Bahia
Telefax (73) 5432110
CEP 45340-000
CNPJ nº 13.763.735/0001-19

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

Terça-feira
27 de abril de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2546

-45Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
9

- DASPENALIDADES:

Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ataque:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
não mantiver a proposta,injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão docontrato.
As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo
de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Co pete a Auto idade Co pete te a apli ação das pe alidades p evistas os ite s . e . , alí eas
e
, a pe alidade de adve t
ia, p evista o ite
. , alí ea a , fa ultada a defesa do i te essado, o p azo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual
poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
As sa ções p evistas o ite
. , alí eas
e
, pode ão se apli adas o ju ta e te o as de ais
penalidades previstas nesta Ata.
10.

DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade
de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Itaquara, por intermédio do órgão gerenciador do
registro depreços.
Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá- lo
aos níveis definidos nos termos do subitem anterior.
Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
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Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:

O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.
12.

DA PUBLICIDADE

O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e
as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial,
em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º38/2017.
Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa
Oficial, conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
13.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Integram apresente ata o Processo Administrativo nº05/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º02/2021 e as
propostas, com preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 19 de Fevereiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF so .º
.
.
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
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ALEA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ N°12.011.917/0001-70
Ma ia Jos de Mattos Reis Filha
CPF/MF so

.º

.

.

-

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

O

P ese te

todos os
e

co fo

co t ato

p ee che

e uisitos legais esta do
idade co

as

o

as

vige tes.
Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assesso ia Ju ídica
E

/

/
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