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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaquara Bahia,
em cumprimento à ratificação procedida pelo Exmo. Prefeito Municipal de Itaquara, pela emissão
da DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato.
Objeto: Prestação em serviços do serviço técnico de consultoria e assessoria tributária visando
o aumento de receitas municipais, o que se dará a partir de recuperação de crédito de ISSQN
(imposto sobre serviços de qualquer natureza), incidente nas operações de Instituições
Financeiras e demais contribuintes municipais, com utilização de ferramenta já existente na
prefeitura, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município.
Empresa contratada: TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA, regularmente inscrito no CNPJ
nº 11.468.681/0001-33, estabelecido na Avenida Olegário Maciel, 2251, Andar B - Bairro
Lourdes CEP 30.180-118 – Belo Horizonte/Mg por meio de seu sócio, MAGNUS BRUGNARA,
inscrito no CPF nº: 046.047.296-89 e RG nº: MG5575084. Valor estimado anual: R$ 20.000,00
(vinte mil reais). Período de Duração: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Artigo 13, inciso
III, combinado com o artigo 25, II, ambos da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 9.648/98.
Itaquara, Bahia, 23 de novembro de 2021. Ana Rita Oliveira Costa, Presidente da CPL da
Prefeitura Municipal de Itaquara, Bahia.

Praça três Poderes 69 Centro Itaquara-BA CEP: 45.340-000
CNPJ: 13.763.735/0001-19 / Tel: 73 – 3543-2110
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RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021)

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 007/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itaquara, Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o
que determina o Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e
atualizadas pela Lei nº 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo
Administrativo de nº 162/2021, RATIFICA a declaração de Inexigibilidade de Licitação de n°
007/2021 para contratação da outro o TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA, regularmente
inscrito no CNPJ nº 11.468.681/0001-33, estabelecido na Avenida Olegário Maciel, 2251, Andar
B - Bairro Lourdes CEP 30.180-118 – Belo Horizonte/Mg por meio de seu sócio, MAGNUS
BRUGNARA, inscrito no CPF nº: 046.047.296-89 e RG nº: MG5575084, pelo valor global
estimado em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), para prestação em serviços do serviço técnico de
consultoria e assessoria tributária visando o aumento de receitas municipais, o que se dará a
partir de recuperação de crédito de ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza)
incidente nas operações de Instituições Financeiras e demais contribuintes municipais, com
utilização de ferramenta já existente na prefeitura, no período de 12 meses, determinando que
se proceda a publicação do devido extrato, devendo, após, ser firmado imediatamente o contrato
com a referida empresa, conforme minuta encaminhada pela Assessoria Jurídica, ora anexada.

Itaquara, Bahia, 23 de Novembro de 2021.

___________________________________
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa
Prefeito Municipal

Praça três Poderes 69 Centro Itaquara-BA CEP: 45.340-000
CNPJ: 13.763.735/0001-19 / Tel: 73 – 3543-2110
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TERMO DE SUPRESSÃO (CONTRATO Nº 07/2021)

ADITAMENTO AO CONTRATO DE Nº 007/2021
O MUNICIPIO DE ITAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
nº. 13.763.735/0001-19, com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP:
45.340-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. MARCO AURÉLIO WANDERLEY
CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.025.99523, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara
– BA, simplesmente denominada de CONTRATANTE, e a empresa COV – COMÉRCIO
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP – inscrita no CNPJ n.º 11.092.554/0001-82, com
sede Avenida Mauá, s/n, Terreo, Centro, Itaquara-Ba, CEP 45.340-000, doravante denominado
CONTRATADO, através de seu representante legal Sr.(a ) Miguel Arcanjo de Andrade Filho,
portadora do RG n.º 02.027.778-47 e Inscrito no CPF/MF sob n° 436.886.915-04 que ao final
subscreve, resolvem de comum acordo, e na melhor forma de direito, ADITAR o contrato nº
080/2021 de Sociedade empresarial especializada para o fornecimento de: combustíveis
(gasolina comum, álcool e óleo diesel) para a manutenção da frota municipal da
Prefeitura Municipal de Itaquara, através do menor preço por lote e, empreitada por
preço unitário, firmado em 30/03/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2021, o que o
faz nas condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Considerando a política atual de Preços da Petrobras no qual registrou aumento sucessível dos
combustíveis havendo assim a necessidade de reequilíbrio financeiro do preço de combustível
licitado, e mediante solicitação da CONTRATADA, e com amparo no art. 65, II, “d” c/c art. 65, §
1º, da Lei 8.666/93, fica realinhado os valores unitários dos seus fornecimentos conforme
tabela abaixo a partir da presente data, cujos fornecimentos serão mantidos vigentes até a data
de 30/03/2022.
VL. UNIT DO
VL. UNITÁRIO
PREGÃO
ÍTEM
ESPECIFICAÇÃO
QUANT
UNID
ATUALIZADO
HOMOLOGADO
1
GASOLINA COMUM
LT
96.800
R$ 5,95
R$ 6,64
2
ETANOL
LT
5.000
R$ 4,80
R$ 5,09
3
DIESEL S500
LT
93.500
R$ 4,55
R$ 5,36
4
DIESEL S10
LT
56.100
R$ 4,69
R$ 5,40
CLÁUSULA SEGUNDA:
Em face da supressão do valor mensal do contrato, o seu valor global estimado, computado até
o dia 30/03/2021, que antes era de R$ 1.288,494 (Um milhão, duzentos e oitenta e oito mil,
quatrocentos e noventa e quatro reais) passará a ser de R$ 1.472,302 (Um milhão,
quatrocentos e setenta e dois mil e trezentos e dois reais) para o ano em exercício.
CLÁUSULA TERCEIRA:
A despesa de que trata este termo aditivo correrá à conta do seguinte crédito orçamentário,
constante do orçamento do Município de Itaquara, para o exercício financeiro do ano de 2021:
DOTAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTO:
Poder: 02 - Poder Executivo
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Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
Secretaria: 002-GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02. GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:
2002 - AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA MUNICIPAL
4003 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO;
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0 - Recursos Ordinários
DOTAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTO:
Poder: 02 - Poder Executivo
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
Secretaria: 004- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade: 05.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Projeto/Atividade: 4005 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0 – Recursos Ordinários
DOTAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTO:
Poder: 02 - Poder Executivo
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
Secretaria: 008- SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENT
Unidade: 11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR., COM E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:
2017 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS LIGADOS A AGRICULTURA FAMILIAR E
MEIO AMBIENTE
4009 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00 - Recursos Ordinário
DOTAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTO:
Poder: 02 - Poder Executivo
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Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
Secretaria: 007- SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
Projeto/Atividade:
2010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO;
2011 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS;
2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS;
4008 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0 - Recursos Ordinários
16 CIDE
30 - FIES
42 - Royalties/FEP
DOTAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTO:
Poder: 02 - Poder Executivo
Órgão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAQUARA
Secretaria: 009- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade: 12. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:
2021 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO;
2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL;
2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL;
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS;
2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
4010 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 1 - Educação 25%
4 - Salário Educação – QSE
15 - Transferências do FNDE/FEDE
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18 - FUNDEB 60%
19 - FUNDEB 40%
22 - Convênios – Educação
DOTAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTO:
Poder: 02 - Poder Executivo
Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUARA
Secretaria: 010- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 14. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:
2034 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE2035 - SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS
2036 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2038 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
4012 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL
Elemento

de

Despesa:

3.3.9.0.30.00.0000

-

Material

de

Consumo

Fonte de Recursos: 2 - Saúde 15%
14 - Transferências do SUS
DOTAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTO:
Poder: 02 - Poder Executivo
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria: 011- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 15. FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:
2040 - AÇÕES DE APOIO AO ACESSO AO TRABALHO;
2041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA;
2042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E
INDIVÍDUOS;
2043 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS;
2044 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS (IGDSUAS)
2045 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA
FAMÍLIA (IGDBF);
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2047 - AÇÕES DO PSE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS;
2048 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS LIGADOS AO SUAS;
2054 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;
4013

GESTÃO

DAS

AÇÕES

TÉCNICAS

E

ADMINISTRATIVAS

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL;
4013 - GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL;
2050 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR;
2051 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.0000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0 - Recursos Ordinários
5 - Assistência Social - 5%
28 - Recursos do FEAS
29 - Recursos do FNAS
CLÁUSULA QUARTA:
Todas as demais condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato original, ora
aditado, permanecerão inalteradas.
E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes firmam o presente termo aditivo, em 3
(três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas a seguir nomeadas, que também
assinam este instrumento.
Itaquara, Bahia, 05 de Novembro de 2021.
________________________________
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
_______________________________________________________
COV – COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
CNPJ n.º 11.092.554/0001-82
Miguel Arcanjo de Andrade Filho
CPF/MF sob n° 436.886.915-04
TESTEMUNHAS: 1. ________________________
CPF:

2. ________________________
CPF:
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 253/2021)

PORTARIA Nº 253, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade a Lei Orgânica Municipal n° 001/97, capítulo VIII, Artigo
99º, e com legislação vigente;

RESOLVE:

Art. 1°: Exonerar a servidora AUZENI DE JESUS SANTOS, do quadro de funcionários
desta Prefeitura, no cargo de professora, matrícula nº. 161, em virtude de sua
aposentadoria, conforme carta de concessão de aposentadoria do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, emitida no dia 24/11/2021, n°. do benefício 2016160297, a partir de
21/10/2021.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itaquara, 24 de Novembro de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal

________________________________________________________________________________________
Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara/BA, CEP: 45.340-000
CNPJ: 13.763.735/0001-19 / Tel: (073) 3543-2110 / E-mail: prefeituradeitaquara@gmail.com
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021
Aos quinze do mês de setembro 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, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º
036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato
denominado CONTRATANTE e do outro a empresa DANUBIO COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ N° 06.114.043/0001-84, situada e
estabelecida na São Joao, 28, Camamuzinho, Ibirapitanga - BA, CEP 45.550-000, tendo como representante , o Senhor(a) Rafael Maynart
Caló da Silva Pereira Souza, inscrito no CPF/MF sob n.º 073.635.895-18 e RG Nº 1665367415 - SSP/BA, 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 Nº 033/2021, 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:
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, mdteridl de infórmdticd pdrd dtender d demdndd dd Secretdrid de Sdúde do Município de Itdqudrd/BA, por
registro de preços, referente d Emendd 11153875000/1170/12 e 111583875000/1170/19

conforme Termo de Referência (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 Saúde.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos quadros
abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

Item

Especificação LOTE 09

UniD Quant.

1 AR condicionado, capacidade térmica 12.000 BTU,
categoria A de economia em energia, classiticado pelo
INMETRO, certiticado com o selo Procel, dimensões Unid
aproximadas (L x A x P) 47 x 33 x 60, peso líquido
aproximado 27 kg.
2 VENTILADOR, de parede, para tornecimento de ar
exterior, vazao de 229 L/s, pressao estatica externa de
0 Pa, motor eletrico de 45W, 60 Hz, 220 volts, Iocal de Unid
entrada e saida de 230mm, nivel de ruido 49 dB(A).

VL UNIT

VL TOTAL

R$ 1.603,33

R$ 19.239,96

R$ 330,00

R$ 2.641,00

12

8

TOTAL DO LOTE 09 – R$ 21.879,96 (Vinte e um mil, oitocentos e setenta e nove reias e noventa e seis centavos)
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 Nº 033/2021.
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 do fornecimento 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 fornecimento 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
fornecimentos 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.
FISCAL DE CONTRATO: FELIPE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer a outro(s) órgão da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
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Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão Nº 033/2021.
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 Nº 033/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do
fornecimento 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.
- 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:

9

a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta,injustificadamente;

d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) 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.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a penalidade de
advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo 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 sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas
nesta Ata.
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.

10.

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.
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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.
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.
11.

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.
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.
12.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial, conforme previsto
no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº 107/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 033/2021 e as propostas, com
preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
13.

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, 24 de Novembro de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

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 -

Quinta-feira
25 de novembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2657

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-15Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

O Prese nte contrato pree nche todos

DANUBIO COMERCIAL LTDA
CNPJ N° 06.114.043/0001-84
Maynart Caló da Silva Pereira Souza
CPF: 073.635.895-18

os

re quis itos

conformidade

l e ga i s
com

estando
as

em

normas

vigentes.

TESTEMUNHAS: __________________________
CPF
_______________________________________
CPF

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

Em

/

/2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021
Aos quinze do mês de setembro 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, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º
036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato
denominado CONTRATANTE e do outro a empresa COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI, inscrita no
CNPJ 35.796.806/0001-12, situada e estabelecida na AVenida VITÓRIA DA CONQUISTA, N° 160, CENTRO CIDADE: BARRA DO CHOÇABA, tendo como representante , o Senhor(a) KARLENE SANTOS PORTO, inscrito no CPF/MF sob n.º 010.174.045-00 e RG Nº 12011891
28 - SSP/BA, 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 Nº 033/2021, 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:
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, mdteridl de infórmdticd pdrd dtender d demdndd dd Secretdrid de Sdúde do Município de Itdqudrd/BA, por
registro de preços, referente d Emendd 11153875000/1170/12 e 111583875000/1170/19

conforme Termo de Referência (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 Saúde.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos quadros
abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

DEECRIÇÃO LOTE 05

ITEM

1

MESA DE ESCRITORIO RETA 1,20, MATERIAL DE CONFECÇÃO
MADEIRA MDP /MDF/ SIMILAR COPOSIÇÃO

2

MESA PARA COMPUTADOR GAVETA DE 03 A 4 BASE
MDEIRA/MDP/MDF/ SIMILAR SUPORTE PARA IMPRESSORA,
SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PARA CPU

UNID

QTD

UNID

8

UNID

VL UNIT

VL TOTAL

R$ 210,00

R$ 1.680,00

R$426,25

R$ 426,25

12

TOTAL DO LOTE 05 – R$ 6.795,00 (Seis mil, setecentos e noventa e cinco reais)
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 Nº 033/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo a
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Administração promover a contratação do fornecimento 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 fornecimento 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
fornecimentos 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.
FISCAL DE CONTRATO: FELIPE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer a outro(s) órgão da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão Nº 033/2021.
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 Nº 033/2021.
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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 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.
- 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:

9

a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta,injustificadamente;

d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) 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.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a penalidade de
advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo 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 sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas
nesta Ata.
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.

10.

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.
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.
11.

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.
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.
12.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial, conforme previsto
no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº 107/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 033/2021 e as propostas, com
preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
13.

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, 24 de Novembro de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
O Prese nte contrato pree nche todos
COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI

os

re quis itos

conformidade

CNPJ 35.796.806/0001-12

l e ga i s
com

estando
as

em

normas

vigentes.

KARLENE SANTOS PORTO
CPF/MF sob n.º 010.174.045-00
TESTEMUNHAS: __________________________
CPF

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

_______________________________________
CPF

Em

/

/2021

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 -

Quinta-feira
25 de novembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2657

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-20Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021
Aos quinze do mês de setembro 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, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º
036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato
denominado CONTRATANTE e do outro a empresa MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME, inscrita no CNPJ N° 14.625.838/0001-85, situada
e estabelecida na RUA JUSCELINO KUBTSCHECK, N° 279 - CENTRO - ITIRUÇU - BA, tendo como representante , o Senhor(a) MAXWELL
DE NOVAIS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob n.º CPF: 005.483.625-56 e RG Nº 09493596 37 - SSP/BA, 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 Nº 033/2021, 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:
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, mdteridl de infórmdticd pdrd dtender d demdndd dd Secretdrid de Sdúde do Município de Itdqudrd/BA, por
registro de preços, referente d Emendd 11153875000/1170/12 e 111583875000/1170/19

conforme Termo de Referência (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 Saúde.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos quadros
abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
ITE
M

2

DESCRIÇÃO LOTE 03
SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECÇÃO DE AÇO
INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL, ALTURA
MINIMA 160 cm
BIOMBO DUPLO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO
PINTADO RODIZIOS, Construído com tubos de aço 3/4" em
pintura epóxi

3

MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL,
POSIÇÃO DE LEITO MOVEL, Estofado em courino, ACESSORIOS
SUPORTE PARA PAPEL, 58 x 80 x 180cm

1

4

5

ARMARIO VITRINE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO
PINTADO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS, Porta com fechadura
cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi,
Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras.
CARRO DE EMERGÊNCIA SUPORTE PARA CILINDRO, SUPORTE
PARA DESFRIBILADOR, SUPORTE DE SORO, TÁBUA DE
MASSAGEM, RÉGUA DE TOMADA COM CABO DE NO MINIMO
1,5 M CONFECÇÃO ESTRUTURA/ TAMPO AÇO CARBONO
PINTADO, 04 GAVETAS

UNID

UNID

QTD

VL UNIT

VL TOTAL

R$250,00

R$ 4.000,00

R$ 309,00

R$1236,00

R$ 1.125,00

R$ 9000,00

R$ 1.060,00

R$8480,00

R$2.3700,00

R$ 9480,00

16

UNID

UNID

UNID

UNID

4

8

8

4
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ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL CONFECÇÃO AÇO
INOXIDAVEL , Estrutura em chapa de aço inox revestido por
borracha antiderrapante e cinta de aço inox nas bordas.
Estrutura em tubos de aço inox 7/8” x 1,20mm e pés com
6
ponteiras de borracha.
UNID
TOTAL DO LOTE10 – R$ 34.800,00 (Trinta e quatro mil e oitocentos reais)

Item

Especificação LOTE 10

R$ 217,00 R$ 2604,00

12

UniD

Quant.

VL UNIT

1 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 110V, 3LT, 3 VELOCIDADES

Unid

4

R$154,00

R$616,00

2 REFRIGERADOR, modelo domestico, duplex, capacidade total
minima de 380, tensao 110 volts, porta com prateleiras, na cor
branca, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais,
carnes e frios, congelador, lampada interna, nao usar no sistema
de refrigeracao o gas CFC, com o selo PROCEL, garantia do
fabricante minima de 01 (um) ano.
3 FOGAO a gas, modelo domestico, 04 queimadores com no
minimo 01 tamanho familia, forno com visor, puxador e
prateleira, acendedor automatico, base de apoio das grelhas,
painel com indicacao das faixas de temperatura do forno, bivolt
e de acordo com as normas do Inmetro.

Unid

R$2995,00

R$23960,00

R$781,00

R$3124,00

8

VL TOTAL

Unid
4

TOTAL DO LOTE10 – R$ 27.700,00 (Vinte e sete mil e setecentos reais)
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 Nº 033/2021.
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 do fornecimento 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 fornecimento 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);
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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
fornecimentos 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.
FISCAL DE CONTRATO: FELIPE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer a outro(s) órgão da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão Nº 033/2021.
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 Nº 033/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do
fornecimento 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.
- 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:

9

a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta,injustificadamente;

d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
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f) 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.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a penalidade de
advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo 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 sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas
nesta Ata.
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.

10.

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.
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.
11.

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.
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

12.
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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.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº 107/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 033/2021 e as propostas, com
preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
13.

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, 24 de Novembro de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

O Prese nte contrato pree nche todos

MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME
CNPJ N° 14.625.838/0001-85
MAXWELL DE NOVAIS SANTOS
CPF: 005.483.625-56

os

re quis itos

conformidade

l e ga i s
com

estando
as

em

normas

vigentes.
TESTEMUNHAS: __________________________
CPF

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

_______________________________________
CPF
Em

/

/2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2021
Aos quinze do mês de setembro 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 Preqeito Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro,
advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento
Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato denominado CONTRATANTE e do outro a empresa SENTINELA DO VALE
COMERCIAL EIRELI, sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 - Galpão 1 - CEP: 89.055-200 Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 29.843.035/0001-74, tendo como representante , o Senhor(a) JEAN CARLOS SESTREM , inscrito no CPF/MF sob nº
670.349.349-91, no uso da competência que lhe qoi 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 classiqicação das propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s)
relacionada(s) de acordo com a classiqicação 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:

Aquisição de móveis, eletrodomésticos, material de inqórmatica para atender a demanda da Secretaria de Saúde do
Município de Itaquara/BA, por registro de preços, reqerente a Emenda 11153875000/1170/12 e 111583875000/1170/19
conqorme Termo de Reqerência (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 Saúde.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, as quantidades e as especiqicações dos qornecimentos registrados na presente Ata, encontram-se indicados
nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classiqicação obtida no certame licitatório:

ITEM
1
2

DESCRIÇÃO LOTE 04
UNID
BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO 49
L
UNID
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 60 L, COR BRANCA, ESTILO
HOSPITALAR
UNID

QT
D

VL UNIT

VL TOTAL

R$134,80

R$2.696,00

R$154,81

R$ 4.953,92

20
32

TOTAL DO LOTE 04 – R$ 7.649,92 (Sete mil, seiscentos e quarenta e nove reias e noventa e dois centavos)
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ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 14

1 Bebedouro tipo pressão, elétrico, para garraqão de água mineral
de 20 litros, tipo coluna, capacidade mínima para
armazenamento no reservatório de 2,5 litros, gabinete
totalmente conqeccionado em chapa galvanizada e pintada com
tinta em pó a base de epóxi. Duas torneiras de qácil manuseio
(natural e gelada) em plástico de lata resistente, tubulação em
cobre externas ao reservatório. Reservatório e ductos em
materiais 100 % não – tóxicos. Compressor silencioso de alto
desempenho e consumo não superior a 195 watts / hora. Não
usar como elemento de reqrigeração gás CFC. Tensão 220 volts.
Dimensões do gabinete: Altura mínima de 270 mm e máximas
de 350 mm. Em conqormidade com a norma NBR NM – IEC 335
– 1: 1998 e selo INMETRO.

UNID

Unid

2 PURIFICADOR, de agua, gelada e na temperatura ambiente, com
torneiras em material nao oxidavel, para instalacao em paredes
e/ou bancadas, pre-qiltro para retencao de impurezas maiores
que 05 micras e um qiltro com carvao ativado impregnado com
prata coloidal para uma segunda retencao de impurezas e Unid
eliminacao de cloro, sabores e odores estranhos, dimensoes de
400 x 300 x 310 mm de proqundidade incluindo o
compartimento do copo sobre grades com local para retencao
de agua, garantia de no minimo 12 meses, tensao 127 volts

VL UNIT

VL TOTAL

R$ 680,60

R$ 2.722,40

R$ 701,13

R$ 2.804,52

QTD

4

4

TOTAL DO LOTE 14 – R$ 21.879,96 (Vinte e um mil, oitocentos e setenta e nove reias e noventa e seis centavos)
5. DO CONTRATO:

A critério da Preqeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classiqicação, 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 especiqicações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 033/2021.
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 do qornecimento de acordo com suas necessidades.
5.4.A Preqeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente
deste certame, a qirmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações especíqicas para o
qornecimento pretendido, qicando assegurado ao beneqiciário do registro a preqerência de qornecimento em igualdade
decondições.
O direito de preqerência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneqiciário do registro quando a
Preqeitura Municipal de Itaquara, após realizada a licitação especíqica, 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
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menor que o obtido em reqerida 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 Preqeitura 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 qiscal que deverá ser atestada
pela Secretaria solicitante;
6.2 Para eqeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes documentos:
I – Certiqicado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, qornecido 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 eqeito 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 especiqicações dos
qornecimentos registrados, observada a ordem de classiqicação indicada na licitação.

observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualiqicação
exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para qins de adequação às
novas condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a qinalidade de veriqicar sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata.
Acompanhar e qiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
FISCAL DE CONTRATO: FELIPE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classiqicação) quanto ao interesse em qornecer a outro(s)
órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conqorme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão Nº 033/2021.
Providenciar a imediata correção de deqiciências, qalhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
reqerentes às condições qirmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições qirmadas 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
Nº 033/2021.
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 -

Quinta-feira
25 de novembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2657

-28Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
inqormar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notiqicação, quanto à aceitação ou
não do qornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a maniqestar o interesse de
utilizar a presente Ata, conqorme 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.
- DASPENALIDADES:
Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se qor o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações reqeridas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber,
garantido o direito prévio da ampla deqesa, o detentor da ataque:

9

a)
b)
c)
d)
e)
f)

no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento qalso ou qizer declaração qalsa;
não mantiver a proposta,injustiqicadamente;
qalhar ou qraudar na execução do objeto desta Ata;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer qraude qiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Preqeitura Municipal de Itaquara, poderá,
garantida a deqesa 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 injustiqicado 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 oqicial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a
penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, qacultada a deqesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da notiqicação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados
da notiqicação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar
a sua decisão, ou, qazê-lo subir devidamente inqormado.
As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades
previstas nesta Ata.
DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá soqrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

10.

O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a qinalidade de
veriqicar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que qorem iguais ou inqeriores a média
daqueles apurados pela Preqeitura 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 qorma a adequá- lo aos níveis deqinidos nos
termos do subitem anterior.
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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, conqirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de qornecimento;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 deqesa, 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 justiqicativa 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 justiqicadas pela Administração.

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

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oqicial,
conqorme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº 107/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 033/2021 e as
propostas, com preços e especiqicações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no qoro deste Municipio de Itaquara.
13.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conqorme, qoi o presente instrumento lavrado em 03 (três) vias
de igual teor e qorma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 24 de Novembro de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
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O

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ N° 29.843.035/0001-74
JEAN CARLOS SESTREM
CPF: 670.349.349-91

Presente

c o n t ra t o

preenche

t o d o s o s r e q u i s i t o s l e ga i s e s t a n d o
e m c o n qo r m i d a d e c o m a s n o r m a s
vigentes.

TESTEMUNHAS: __________________________
CPF
_______________________________________
CPF

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

Em

/

/2021

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 -

Quinta-feira
25 de novembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2657

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-31Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021

Aos quinze do mês de setembro 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, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º
036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato
denominado CONTRATANTE e do outro a empresa MASTERIZE INSTRUMENTOS MUSICAIS, inscrita no CNPJ N°07.329.098/0001-74, situada
na Rua Gomes Pita, 145, Centro, Jaguaquara– Bahia, CEP 45.345-000 tendo como representante Senhor tendo como representante Senhor
Marcelo de Jesus Conceição, inscrito no CPF/MF sob n.º 024.919.955-65 e RG Nº 1208721372 SSP/BA, 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 Nº 033/2021, 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:
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, mdteridl de infórmdticd pdrd dtender d demdndd dd Secretdrid de Sdúde do Município de Itdqudrd/BA, por
registro de preços, referente d Emendd 11153875000/1170/12 e 111583875000/1170/19

conforme Termo de Referência (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 Saúde.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos quadros
abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
Item

Especificação LOTE 08

1 MICROCOMPUTADOR, i3- 6 ª GERAÇÃO, 8 GB MEMORIA SSD 512 MB SATA
3 OU HD 1 TERA SATA 2, MONITOR 18,5 LED TECLADO USB E MOUSE USB
GABINETE 4 BAIA OPTICO.
2 IMPRESSORA, a laser, monocromatica, A4, 1200 dpi, 14 ppm, 32 MB OU
64 de memoria, interface paralela ou USB, 5.000 páginas/mes (Unidade
11.304) - Resolucao minima 600 x 600dpi; - Velocidade minima de 14 ppm
(papel carta a 600 dpi); - Interface paralela ou USB; - Buffer de impressao
de no minimo 2 megabytes; - Primeira pagina em ate 10 segundos; Suportar impressao de envelopes, etiquetas, papel comum e
transparencia; - Bandeja de entrada para no minimo 150 folhas; - Suportar
impressao de no minimo 5.000 paginas/mes; - Tensao 110 +/- 10%; Manuais de instalacao, configuracao e operacao; - Resolucao minima 600
x 600dpi; - Velocidade minima de 14 ppm (papel carta a 600 dpi); Interface paralela ou USB; - Buffer de impressão de no mínimo 2
megabytes; - Primeira pagina em ate 10 segundos; - Suportar impressao
de envelopes, etiquetas, papel comum e transparencia; - Bandeja de
entrada para no mínimo 150 folhas; - Suportar impressao de no minimo

UniD

Quant.

VL UNIT

Unid

12

R$ 2.720,84

R$ 32.650,08

R$ 942,32

R$ 7.538,56

Unid

8

VL TOTAL
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5.000 paginas/mes; - Tensao 110 +/- 10%; - Manuais de instalacao,
configuracao e operacao;
Unid
8
3 NOBREAK, potencia nominal 700 VA, autonomia minima de 30 minutos
TOTAL DO LOTE 08 – R$ 42.999,99 (Quarenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais)

R$ 351,42

R$ 2.811,36

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 Nº 033/2021.
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 do fornecimento 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 fornecimento 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
fornecimentos 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.
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FISCAL DE CONTRATO: FELIPE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer a outro(s) órgão da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão Nº 033/2021.
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 Nº 033/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do
fornecimento 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.
- 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:

9

a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta,injustificadamente;

d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) 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.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a penalidade de
advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo 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 sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas
nesta Ata.
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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.

10.

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.
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.
11.

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.
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.
12.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial, conforme previsto
no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº 107/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 033/2021 e as propostas, com
preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
13.

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, 24 de Novembro de 2021.
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MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

O Prese nte contrato pree nche todos

MASTERIZE INSTRUMENTOS MUSICAIS
CNPJ N°07.329.098/0001-74
Marcelo de Jesus Conceição
CPF/MF n.º 024.919.955-65

os

re quis itos

conformidade

l e ga i s
com

estando
as

em

normas

vigentes.
TESTEMUNHAS: __________________________
CPF
_______________________________________
CPF

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

Em

/

/2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021
Aos quinze do mês de setembro 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, brasileiro, maior, solteiro,
advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento
Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato denominado CONTRATANTE e do outro a empresa ELETROMED EIRELLI EPP,
inscrita no CNPJ N° 26.483.355/0001-72, situada e estabelecida na RUA FILOMENA FERNANDES, 202 CENTRO, CEP:
44.645-000 CIDADE: CAPELA DO ALTO ALEGRE/BA, tendo como representante, o Senhor(a) TASSARA PEIXOTO CARNEIRO,
portadora de CPF:066.194.005-58 RG:20.032.557-45, 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 Nº 033/2021, 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:

Aquisição de móveis, eletrodomésticos, material de infórmatica para atender a demanda da Secretaria de Saúde do
Município de Itaquara/BA, por registro de preços, referente a Emenda 11153875000/1170/12 e 111583875000/1170/19
conforme Termo de Referência (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 Saúde.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata, encontram-se indicados
nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
ITEM
1

DESCRIÇÃO LOTE 02

UNID

NEGATOSCÓPIO TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE / 2 CORPOS UNID

SELADORA, Seladora para papel grau cirúrgico manual com
estrutura em aço largura da solda, 30 cm, solda útel 300mm
2
e suporte para colocação de bobinas
UNID
TOTAL DO LOTE 02 – R$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais)

QTD
4

VL UNIT
VL TOTAL
R$250,00 R$1.000,00
R$187,50 R$750,00

4
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VL UNIT VL TOTAL
ITEM
DESCRIÇÃO LOTE 06
UNID
QTD
1
COLCHONETE 90 X 42 X 2 CM, NAPA
UNID
40 R$57,49 R$2.299,60
TOTAL DO LOTE 06 – R$ 2.299,60 (Dois mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta reais)

ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 11

1 TELEVISOR colorido, de 32” TV DIGITAL , 2x HDMI, 1x USB, 1x
AV in, WI-FI

UNID
Unid

VL UNIT

QTD
4

VL TOTAL

R$1.399,75 R$5.599,00

TOTAL DO LOTE 11 – R$ 5.599,00 (Cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais)

VL UNIT VL TOTAL
ITEM
DESCRIÇÃO LOTE 13
UNID
QTD
1
BALANÇA DE PÉ PORTATIL, DIGITAL ATÉ 180KG
UNID
8 R$87,37 R$698,96
TOTAL DO LOTE13 – R$ 698,96 (Seiscentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos)
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 Nº 033/2021.
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 do fornecimento 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
fornecimento 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);
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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
fornecimentos 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.
FISCAL DE CONTRATO: FELIPE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer a outro(s)
órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão Nº 033/2021.
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
Nº 033/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou
não do fornecimento 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.
- 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:

9
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b)
c)

a)
no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
não mantiver a proposta,injustificadamente;

d)
e)
f)

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.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a
penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo 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 sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades
previstas nesta Ata.
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.

10.

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.
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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.
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.
12.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº 107/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 033/2021 e as
propostas, com preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
13.

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, 24 de Novembro de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

O

ELETROMED EIRELLI EPP
CNPJ N° 26.483.355/0001-72
TASSARA PEIXOTO CARNEIRO
CPF:066.194.005-58

Presente

c o n t ra t o

preenche

t o d o s o s r e q u i s i t o s l e ga i s e s t a n d o
e m c o n fo r m i d a d e c o m a s n o r m a s
vigentes.

TESTEMUNHAS: __________________________
CPF
_______________________________________
CPF

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

Em

/

/2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021

Aos quinze do mês de setembro 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, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º
036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato
denominado CONTRATANTE e do outro a empresa TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ N° N°30.367.749/0001-32,
situada na Rua Guanabara, no 03, Amaralina, Salvador/BA. CEP: 41.900-405 tendo como representante Senhor PABLO ROBERTO
DAMASCENO CUNHA, inscrito no CPF/MF sob n.o 038.822.715-07 e RG No 11469463 09 SSP/BA, 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 Nº 033/2021, 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:
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, mdteridl de infórmdticd pdrd dtender d demdndd dd Secretdrid de Sdúde do Município de Itdqudrd/BA, por
registro de preços, referente d Emendd 11153875000/1170/12 e 111583875000/1170/19

conforme Termo de Referência (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 Saúde.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos quadros
abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 07

UNID

1

ARMARIO AÇO COM DUAS PORTAS, CINZA, 173 cm x 70 cm x 30 cm
, COM 03 PRATELEIRAS,

UNID

20

2

ESTANTE EM AÇO CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN. 100 KG/ 6
PRATELEIRAS REFORÇADA

UNID

20

3

ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS, Altura: 1,33cm, Largura:
46cm, Profundidade: 57cm, Chapa: 26"

UNID

30

4

ARMARIO DE COZINHA COMPACTO EM AÇO COM 06 PORTAS E 01
GAVETA

UNID

MESA DE COZINHA COM 04 CADEIRAS, Estrutura da Mesa e
Cadeiras em Aço Carbono; Tampo em Granito ; mesa suporta 50
3
quilos distribuidos pelo tampo, cadeira suporta 100 kg
UNID
TOTAL DO LOTE 08 – R$ 45.810,00 (Quarenta e cinco mil , oitocentos e dez reais)

QTD

VL UNIT
R$ 618,00

VL TOTAL
R$ 12.360,00

R$333,00

R$6.660,00

R$665,00

R$19.950,00

R$1.045,00

R$4.180,00

R$665,00

R$2.660,00

4

4
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ITEM

DESCRIÇÃO LOTE 12

1 Caixa de Som Amplificada, com microfone, 500w, bivolt,
bluetooth, entrada USB,alto falante 12.

UNID
Unid

QTD
2

VL UNIT

VL TOTAL

R$600,00

R$ 1.200,00

TOTAL DO LOTE 12 – R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
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 Nº 033/2021.
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 do fornecimento 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 fornecimento 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
fornecimentos 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.
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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 a outro(s) órgão da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão Nº 033/2021.
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 Nº 033/2021.
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do
fornecimento 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.
- 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:
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a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta,injustificadamente;

d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) 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.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a penalidade de
advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo 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,
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que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazêlo subir devidamente informado.
As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas
nesta Ata.
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.

10.

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.
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.
11.

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.
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.
12.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial, conforme previsto
no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº 107/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 033/2021 e as propostas, com
preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
13.
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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, 24 de Novembro de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

O Prese nte contrato pree nche todos

TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA
CNPJ N° N°30.367.749/0001-32
PABLO ROBERTO DAMASCENO CUNHA
CPF/MF sob n.o 038.822.715-07

os

re quis itos

conformidade

l e ga i s
com

estando
as

em

normas

vigentes.
TESTEMUNHAS: __________________________
CPF
_______________________________________
CPF

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

Em

/

/2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021

Aos quinze do mês de setembro 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 Preqeito
Municipal Senhor MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º
036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato
denominado CONTRATANTE e do outro a empresa LOJA DA FÁBRICA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ N°
35.807.941/0001-16, situada na Rua A, No 521 - Térreo – Nova Itabuna, Cep: 45.611-110 - Itabuna-BA, tendo como representante
Senhor PABLO ROBERTO DAMASCENO CUNHA, inscrito no CPF/MF sob n.o 038.822.715-07 e RG No 11469463 09 SSP/BA, no uso da
competência que lhe qoi 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 classiqicação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 033/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classiqicação 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:
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, mdteridl de infórmdticd pdrd dtender d demdndd dd Secretdrid de Sdúde do Município de Itdqudrd/BA, por
registro de preços, referente d Emendd 11153875000/1170/12 e 111583875000/1170/19

conqorme Termo de Reqerência (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 Saúde.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, as quantidades e as especiqicações dos qornecimentos registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos quadros
abaixo, observando-se a ordem de classiqicação obtida no certame licitatório:

ITEM

1

2
3
4
5

DEECRIÇÃO LOTE 01
LONGARINA 4 LUGARES ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO,
COR PRETA/AZUL
CADEIRA DE RODAS, Fabricada em aço carbono, Assento e
encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, Aro impulsor
bilateral, Apoio para braços fixos, Apoio para os pés fixos,, Rodas
dianteiras e traseiras aro 06" com pneus maciços.
BANCO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO
CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO
ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO
MOCHO GIRATORIO SEM ENCOSTO, CLÍNICO 38CM

UNID
UNID

QTD
12

UNID
UNID

4
8

UNID
UNID

20
12

VL UNIT

R$ 400,00

VL TOTAL

R$ 4.800,00

R$ 997,49

R$ 3.989,96

R$ 320,00
R$ 100,00

R$ 2.560,00
R$ 2.000,00

R$ 270,00

R$ 3.420,00

TOTAL DO LOTE 01 – R$ 16.589,96 (Dezesseis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)
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5. DO CONTRATO:

A critério da Preqeitura Municipal de Itaquara, obedecida à ordem de classiqicação, 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 especiqicações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 033/2021.
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 do qornecimento de acordo com suas necessidades.
5.4.A Preqeitura Municipal de Itaquara não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste certame,
a qirmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações especíqicas para o qornecimento pretendido, qicando
assegurado ao beneqiciário do registro a preqerência de qornecimento em igualdade decondições.
O direito de preqerência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneqiciário do registro quando a Preqeitura
Municipal de Itaquara, após realizada a licitação especíqica, 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 reqerida
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 Preqeitura 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 qiscal que deverá ser atestada pela Secretaria
solicitante;
6.2 Para eqeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes documentos:
I – Certiqicado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, qornecido 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 eqeito 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 especiqicações dos
qornecimentos registrados, observada a ordem de classiqicação indicada na licitação.

observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualiqicação exigidas
na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para qins de adequação às novas
condições de mercado, e de aplicação depenalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a qinalidade de veriqicar sua compatibilidade com aqueles registrados na
ata.
Acompanhar e qiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
FISCAL DE CONTRATO: FELIPE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
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Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classiqicação) quanto ao interesse em qornecer a outro(s) órgão da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conqorme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão Nº 033/2021.
Providenciar a imediata correção de deqiciências, qalhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR reqerentes às
condições qirmadas na presente Ata.
Viabilizar o atendimento das condições qirmadas 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 Nº 033/2021.
inqormar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notiqicação, quanto à aceitação ou não do
qornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a maniqestar o interesse de utilizar a presente
Ata, conqorme 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.
- DASPENALIDADES:
Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se qor o caso, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações reqeridas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio
da ampla deqesa, o detentor da ataque:

9

a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento qalso ou qizer declaração qalsa;
c) não mantiver a proposta,injustiqicadamente;

d) qalhar ou qraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer qraude qiscal.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Preqeitura Municipal de Itaquara, poderá, garantida a
deqesa 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 injustiqicado 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 oqicial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a penalidade de
advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, qacultada a deqesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notiqicação.
Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da notiqicação,
que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, qazêlo subir devidamente inqormado.
As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas
nesta Ata.
DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A presente Ata poderá soqrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

10.

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 -

Quinta-feira
25 de novembro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2657

-49Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a qinalidade de veriqicar sua
compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que qorem iguais ou inqeriores a média daqueles
apurados pela Preqeitura 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 qorma a adequá- lo aos níveis deqinidos 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, conqirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de qornecimento;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.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla deqesa, 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 justiqicativa 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 justiqicadas pela Administração.
11.

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

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oqicial, conqorme previsto
no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº 107/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 033/2021 e as propostas, com
preços e especiqicações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no qoro deste Municipio de Itaquara.
13.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conqorme, qoi o presente instrumento lavrado em 03 (três) vias de igual
teor e qorma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
ITAQUARA/BA, 24 de Novembro de 2021.
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MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA

LOJA DA FÁBRICA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

O Prese nte contrato pree nche todos

CNPJ N° 35.807.941/0001-16

os

IVO MONTARGIL FONSECA FILHO
CPF:559.016.385-49

re quis itos

conqormidade

l e ga i s
com

estando
as

em

normas

vigentes.
TESTEMUNHAS: __________________________
CPF
_______________________________________
CPF

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

Em

/

/2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021
Aos quinze do mês de setembro 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, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º
036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA, neste ato
denominado CONTRATANTE e do outro a empresa COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI, inscrita no
CNPJ 35.796.806/0001-12, situada e estabelecida na AVenida VITÓRIA DA CONQUISTA, N° 160, CENTRO CIDADE: BARRA DO CHOÇABA, tendo como representante , o Senhor(a) KARLENE SANTOS PORTO, inscrito no CPF/MF sob n.º 010.174.045-00 e RG Nº 12011891
28 - SSP/BA, 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 Nº 033/2021, 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:
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, mdteridl de infórmdticd pdrd dtender d demdndd dd Secretdrid de Sdúde do Município de Itdqudrd/BA, por
registro de preços, referente d Emendd 11153875000/1170/12 e 111583875000/1170/19

conforme Termo de Referência (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 Saúde.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Os preços, as quantidades e as especificações dos fornecimentos registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos quadros
abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

DEECRIÇÃO LOTE 05

ITEM

1

MESA DE ESCRITORIO RETA 1,20, MATERIAL DE CONFECÇÃO
MADEIRA MDP /MDF/ SIMILAR COPOSIÇÃO

2

MESA PARA COMPUTADOR GAVETA DE 03 A 4 BASE
MDEIRA/MDP/MDF/ SIMILAR SUPORTE PARA IMPRESSORA,
SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PARA CPU

UNID

QTD

UNID

8

UNID

VL UNIT

VL TOTAL

R$ 210,00

R$ 1.680,00

R$426,25

R$ 426,25

12

TOTAL DO LOTE 05 – R$ 6.795,00 (Seis mil, setecentos e noventa e cinco reais)
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 Nº 033/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo a
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Administração promover a contratação do fornecimento 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 fornecimento 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
fornecimentos 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.
FISCAL DE CONTRATO: FELIPE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer a outro(s) órgão da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
Fiscal de contrato: Felipe Almeida da Conceição
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no sanexoI do edital do Pregão Nº 033/2021.
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 Nº 033/2021.
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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 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.
- 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:

9

a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta,injustificadamente;

d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) 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.
Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a penalidade de
advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo 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 sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas
nesta Ata.
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.

10.

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.
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.
11.

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.
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.
12.

Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial, conforme previsto
no art. 15, § 2º da Lei nº8.666/93.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Integram apresente ata o Processo Administrativo nº 107/2021, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 033/2021 e as propostas, com
preços e especificações.
As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Itaquara.
13.

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, 24 de Novembro de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
CPF/MF sob n.º 036.025.995-23
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
O Prese nte contrato pree nche todos
COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI

os

re quis itos

conformidade

CNPJ 35.796.806/0001-12

l e ga i s
com

estando
as

em

normas

vigentes.

KARLENE SANTOS PORTO
CPF/MF sob n.º 010.174.045-00
TESTEMUNHAS: __________________________
CPF

Frederico Gustavo Araújo de Magalhães
OAB/BA nº 38.494
Assessoria Jurídica

_______________________________________
CPF

Em

/

/2021
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