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Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Alta Frequêcia Cormecial Eireli.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Atena Comércio de Móveis Eieli-Epp.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Brasmix Erile.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Comercial Lená Ltda Me.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Dirceu Longo & Cia Ltda.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Inovamax Teleinfomática Ltda.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Lado C Cormecio e Importação Home
Office Eireli.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Leonice A. Ancelmo de Oliveira Cornelio Procopio.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - A.L.T Trindade.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Amoêdo Sapucaia Comércio de
Máquinas Ltda.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Boing Comercio Atacadista de Materias
Ltda- Me.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - D P de Albuquerque Comércio Varejista.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - DEEP OIL Tecnologia em Equipamentos
Ltda.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - MAPPE Brasil Ltda.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - REND Brasil Ltda Epp.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - SEGINFO Comercio e Serviços
Empresarias Eirele.
Ata de Registro de Preços nº 005/2019 - Sentilena do Vale Comecial Eireli.

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/nº
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Licitações
PREFEITURAMUNICIPALDEDOMMACEDOCOSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ALTA FREQUÊCIA CORMECIAL EIRELI (CNPJ/MF 29.920.016/0001-02) RUA 438, nº401, MORRETES,
ITAPAMA-SP, contato (047)32684668, representante legal: ALTEMIR LUIS BAHRER
Valor
Item
Discriminação
Unidade Quantidade
Valor Total
Marca
Unitário
Caixa de Som amplificada com
rodas 1 Microfone Cabo de
Adaptador DC 15V Potência:
200W Rms Auto-falante de 12"
Entrada USB Leitor de Cartão
Rádio FM Antena interna
Woofer 12" x 1 PC Iluminação
frontal de LED Bluetooth: 2.0
024 Bateria Interna Recarregável
UND
07
R$529,99 R$3.709,93
TRC329
Conteúdo da embalagem 1
microfone com fio 1 adaptador
de voltagem 1 certificado de
garantia 1 manual de
instruções Dimensões Produto
Altura: 50,5cm Largura: 27cm
Comprimento: 34cm Caixa do
Produto Comprimento: 38,3cm
Largura: 32,5cm Altura: 57,3cm
Item
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Peso Peso do produto: 7,4kg
Peso do produto c/ embalagem:
8,7kg 
Valor Total da Proposta

R$3.709,93

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
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4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipa

ALTA FREQUÊCIA CORMECIAL EIRELI
(CNPJ/MF 29.920.016/0001-02)
representante legal: ALTEMIR LUIS BAHRER
CPF: 423.297.870-49
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item
Item

1

ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIELI-EPP (CNPJ/MF 12.510.075/0001-57), AV. SÃOPEDRO, nº1437-E,
JARDIM AMÉRICA CHAPECÓ-SC, – contato (049)33233333 , representante legal: LURIVAN BORTOLI
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
APARELHO AR
CONDICIONADO,
CAPACIDADE
REFRIGERAÇÃO 12.000,
TENSÃO 220, NÍVEL RUÍDO
INTERNO 57, TIPO SPLIT,
MODELO HI WALL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1 CICLO FRIO,
SELO PROCEL, CONTROLE
REMOTO SEM FIO

UND

2

R$ 1.336,24

R$ 2.671,48

Valor Total da Proposta

GREE

R$ 2.671,48

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
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4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
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5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIELI-EPP
(CNPJ/MF 12.510.075/0001-57)
Representante legal: LURIVAN BORTOLI
CPF: 563.275.609-20
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item
Item

31

BRASMIX ERILE (CNPJ/MF 2 .314.0 4/0001-57),RUA 93, nº295, SETOR SUL- OI NIA- O, – contato
(062)3434 159, representante legal: BRUNO UIRINO LIMA
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
ESTABILIZADOR
TENSÃO, CAPACIDADE
300, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO
ENTRADA 110/220,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
SAÍDA 110,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PROTEÇÃO
CONTRA
SUB/SOBRETENSÃO, 4
TOMADAS TRIPOLA,
FREQÜÊNCIA 50/60

UND

30

R$ 76,99

R$ 2, 309,70

Valor Total da Proposta

TS SHARA 9000

R$ 2.671,48

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
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3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
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5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

BRASMI ERILE
(CNPJ/MF 2 .314.0 4/0001-57)
representante legal: BRUNO UIRINO LI A
CPF:035.715.611-04
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
COMERCIAL LENÁ LTDA ME (CNPJ/MF 57.135.675/0001-65), RUA MANOEL FERREIRA ALO, nº5 4,JARDIM
Item BELÉM –DESCALVADO-SP- O, – contato (027)21230700, representante legal: MARCIO ADRIANO DA COSTA
SANTOS
Item
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca

25

MICROFONE,
TIPO
DE
MÃO,
ALIMENTAÇÃO
110/220,
RESPOSTA
FREQÜÊNCIA UHZ ACIMA
DE
700
MHZ,
TIPO
RECEPTORCOMPATÍVEL
COM
RACH
19´,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM BATERIA
AA E CIRCUITO SQUELCH
REDUÇÃO RUÍDOS

UND

6

R$ 474,90

R$ 2.849,40

Valor Total da Proposta

SMART

R$ 2.84 ,4

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.
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3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
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5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

COMERCIAL LEN LTDA ME
(CNPJ/MF 57.135.675/0001-65)
Representante legal: AR IO A RIANO A O TA ANTO
CPF: 091.997.01 -47
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item
Item

30

55

DIRCEU LONGO & CIA LTDA (CNPJ/MF 92. 23.764/0001-03), AV. 21 DE ABRIL, nº51, centro, BARÃO DE
COTE IPE-RS – contato (054)35231295 , representante legal: DIRCEU LON O
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
ESTABILIZADOR TENSÃO,
CAPACIDADE 1000,
TENSÃO
ALIMENTAÇÃO ENTRADA
110/220,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
COM
04
SAÍDAS
PROJETOR, MULTIMÍDIA,
3000 ANSI LUMENS,
1024X768
(XGA), COMPATIBILIDADE
COM MODOS E PADRÕES
PAL-M, NTSC, 480I, 576I,
480P, 576P, 720P, 1080I E
1080P; VIDA ÚTIL DA
LÂMPADA EM MODO DE
BRILHO MÁXIMO NÃO
INFERIOR A 3000 HORAS;
BRILHO MÁXIMO NÃO
INFERIOR A 3000 ANSI
LUMENS; ENTRADAS
VÍDEO
COMPOSTO, VGA E HDMI.

UND

10

R$ 141,85

R$ 1.418,50

TSSAHRA

UM

05

R$1.699,76

R$8.498,80

PCTOP
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ENTRADAS DE VÍDEO
REQUERIDAS: ANALÓGICO
PADRÃO RCA, 1 VGA, 1
HDMI;
ENTRADA DE ÁUDIO: 3,5
MM
OU RCA. CORREÇÃO
DIGITAL
DE EFEITO TRAPÉZIO
VERTICAL (KEYSTONE);
AJUSTE DE FOCO
AUTOMÁTICO OU MANUAL;
MONTAGEM NO TETO;
CONTROLE REMOTO SEM
FIO; RANHURA NO CORPO
DO PROJETOR QUE
PERMITA
IMPLEMENTAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA PADRÃO
KENSINGTON
OBRIGATÓRIA; MANUAL
EM PORTUGUÊS.
ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM
UNIVERSAL OU BIVOLT
(110
E 220 VOLTS). DEVE
ACOMPANHAR, BOLSA
PARA
TRANSPORTE DO
PROJETOR
E ACESSÓRIOS, COM ALÇA
(COR PRETA).

Valor Total da Proposta

R$ . 17,3

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
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4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).
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Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

DIRCEU LONGO CIA LTDA
(CNPJ/MF 92. 23.764/0001-03)
representante legal: IR U LON O
CPF: 407.300.340-20
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item
Item

04

INOVAMA TELEINFOM TICA LTDA (CNPJ/MF 07.055.9 7/0001-90), RUA ALCINO UANABAA, nº1570,
CENTRO, CURITIBA-PR, contato (041)301 9563, representante legal: BRUNA CARVALHO
Unidad Quantid
Valor
Discriminação
Valor Total
Marca
e
ade
Unitário
- Uma DSLR ultracompacta, fácil de
utilizar e com excelentes resultados - A
câmera perfeita para fotografar paisagens,
retratos e viagens. Capte detalhes
complexos com um sensor de 24,2
megapixels - As imagens são nítidas e
claras graças ao foco automático, que é
preciso mesmo em condições de pouca luz Desfrute de um desempenho eficaz, quer
esteja a criar com a Visualização direta ou
com o visor ótico de qualidade elevada Foque sem hesitações graças à focagem de
Visualização direta mais rápida do mundo³
- O Bluetooth® com baixo consumo de
energia mantém uma ligação com o seu
dispositivo inteligente sem consumo de
bateria excessivo - Compartilhe fotografias
a partir do seu dispositivo inteligente e
controle a câmara remotamente através do
Bluetooth® e do Wi-Fi² - Faz parte da
família EOS: um sistema de objetivas e

UND

01

R$3.489,93

R$3.489,93

CANON EOS
REBEL SL2
24,2MP
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acessórios que lhe permitem ser criativo ¹ O
mais leve sensor APS-C DSLR com tela
articulável. A afirmação refere-se ao
modelo preto: aprox. 453 g, determinado
com o padrão de teste CIPA. A 28 de junho
de 2017, com base em estudos realizados
pela Canon, Inc. ² A ligação sempre
disponível entre o dispositivo inteligente e a
câmera através de Bluetooth® exige a
configuração inicial com o aplicativo
Camera Connect da Canon. A estabilidade
da ligação Bluetooth® depende do modelo
do dispositivo inteligente e de outros fatores
ambientais. Os logótipos e a marca da
palavra Bluetooth® são marcas comerciais
registadas pertencentes à Bluetooth® SIG,
Inc. e qualquer utilização de tais marcas
pela Canon Inc. é efetuada sob licença. As
outras marcas e nomes comerciais
pertencem aos respetivos proprietários.
Requer o Bluetooth® versão 4 ou posterior
e o iOS 8.4, Android 5.0 ou superior. ³
Entre as câmeras digitais com objetivas
intercambiáveis com sensores APS-C com
AF de detecção de diferença de fase no
plano da imagem a 14 de fevereiro de 2017,
com base em estudos realizados pela
Canon. Utilizando as diretivas CIPA e o
método de medição interno com a objetiva
EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM montada e
definida para 55 mm, utilizando AF de 1
ponto com ponto central selecionado,
modos One-Shot AF e Visualização direta
com captura de imagem através do botão do
obturador. Modos manuais em utilização,
EV12 (ISO 100 à temperatura ambiente).
Wi-Fi Certified : Sim Processador de
Imagem : DIG!C 7, Otimizador de
iluminação automático (4 definições)
Redução de ruído de longa exposição
Redução de ruído em sensibilidades ISO
elevadas (4 definições) Redução de ruído
em disparos múltiplos Correção automática
da iluminação periférica da objetiva,
correção de aberração cromática, correção
de distorção, correção da difração Filtros
criativos (P/B granulado, Foco Suave,
Efeito Olho de peixe, Efeito Pintura a
Água, Efeito Câmera de brincar, Efeito
Miniatura, Arte HDR normal, Arte HDR
Vívido, Arte HDR Negrito, Arte HDR
relevo) Exposição múltipla Redimensionar,
Recortar (apenas JPEG) Gravação de Vídeo
: FullHD 1920 x1080 (MOV :
60p/50p/30p/25p/24p) MOV (Vídeo: H.264
All-I Full HD, sem som) - apenas filme
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time-lapse Monitor LCD : Tipo: Tela tátil
Clear View II TFT 3:2 de ângulo variável
com 7,7 cm (3,0") e aprox. 1040 mil pontos
sRGB Cobertura: Aprox. 100% Ângulo de
visão (horizontal/vertical): Aprox. 170°
Ajuste do Brilho: Ajustável a um de sete
níveis Opções de Visualização: (1) Tela de
controlo rápido (2) Definições da câmera
FPS : Disparo contínuo: Máx. Aprox. 5 fps.
NFC : incluída Distância Focal :
Equivalente a 1,6x da distância focal da
objetiva Flash : Modos: Automático, Flash
Manual Sinc X: 1/200 seg. Compensação
da Exposição do Flash: +/- 2 EV em
incrementos de 1/2 ou 1/3 Variação da
Exposição do Flash: Sim, com Flash
Externo compatível Bloqueio de Exposição
do Flash: Sim Sincronização de Segunda
Cortina: Sim Base/Terminal para PC:
Sim/Não Compatibilidade do Flash
Externo: E-TTL II com Speedlites da série
EX, suporte de multiflash ótico sem fios
Controlo do Flash Externo: Através da tela
de menu da câmera Lentes Compatíveis :
Canon EF e EF-S Outras Funcionalidades :
Tipo: Balanço de brancos automático com o
sensor de imagem Definições: AWB
(Prioridade de ambiente, Prioridade de
branco), Luz de dia, Sombra, Nublado,
Tungsténio, Luz fluorescente branca, Flash,
Personalizado, Definição da Temperatura
da Cor. Compensação de equilíbrio de
brancos: 1. Desvio Azul/Âmbar +/-9 níveis
2. Desvio Magenta/Verde +/-9 níveis"
Balanço de brancos personalizado: Sim,
pode ser gravada 1 definição Variação WB:
+/-3 pontos em incrementos de pontos totais
3 imagens enquadradas por libertação do
obturador. Desvio selecionável Azul/Âmbar
ou Magenta/Verde. Tamanho da Imagem do
Sensor : APS-C Série : EOS Velocidade do
Obturador : Tipo: Obturador de plano focal,
controlado eletronicamente Velocidade: 301/4000 seg. (incrementos de 1/2 ou 1/3
pontos), Bulb (Intervalo total de velocidade
do obturador. O intervalo disponível varia
conforme o modo de disparo) Sensibilidade
ISO : O ISO Auto (100-25600), 100-25600
(incrementos
completos)
pode
ser
expandido para H: 51200 Durante a
gravação de filmes: Auto (100-12800), o
ISO 100-12800 (em incrementos de 1/3
pontos ou completos) pode ser expandido
para H: 256008 Número de Pontos de Foco
: 9 pontos AF tipo cruzado, Focagem
Manual (Ampliar a imagem 5x ou 10x em

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VROOAQXJXIWYL6LEMDKJIG

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Dom Macedo Costa

Quinta-feira
23 de Maio de 2019
21 - Ano X - Nº 1776

PREFEITURAMUNICIPALDEDOMMACEDOCOSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA


qualquer ponto da tela) Focagem
automática: Dual Pixel CMOS AF
(detecção de rosto e acompanhamento AF,
FlexiZone - Multi, FlexiZone - Single)
One-shot AF e Servo AF selecionáveis para
fotografias e filme Wi-Fi : Canais de Wi-Fi
(2,4 GHz): IEEE802.11b, IEEE802.11g,
IEEE802.11n Segurança Wi-Fi: Ponto de
acesso da câmera: WPA2-PSK com
encriptação AES ou aberto Infraestrutura:
chave partilhada, com encriptação WEP,
WPA-PSK/WPA2-PSK com encriptação
TKIP/AES ou aberta Dimensões : 122,4 x
92,6 x 69,8 mm Conectividade : NFC, WiFi Cor :Preta, Touch Screen : Sim ;Tipo de
Cartão de Memória : SD/SDXC/SDHC
Características : Estabilizador na lente: Sim
Tipo
de
Cartão
de
Memória:
SD/SDHC/SDXC (compatível com cartões
USH-I) Zoom Ótico: 3x (lente) Formato de
Arquivos: JPEG/RAW/MP4/MOV Modos
de Cena: Cena inteligente auto (fotografias
e filmes), Sem flash, Criativo auto, SCN
(Retrato, Paisagem, Grande plano, esporte,
Fotografia de grupo, Retrato noturno, Cena
Not. Portátil, Contr. Contraluz HDR,
Comida, Crianças, Luz da vela), Programa
AE, Prioridade de obturador AE, Prioridade
de abertura AE, Manual (fotografias e
filmes), Autorretrato Face Detection: Sim
Redução de Olhos Vermelhos: Sim Modos
de Balanço de Branco: AWB, Luz do dia,
Sombra, Nublado, Tungsténio, Luz
Fluorescente branca, Flash, Personalizado.
Audio: PCM Linear Timer: 10 seg. ou 2
seg. Datador: Sim Modelo da Câmera :
EOS Rebel SL2 Peso : Preto: aprox. 453 g
Prateado: aprox. 454 g Branco: aprox. 456
g (incluindo bateria e cartão) Fonte de
Energia : Pilhas: 1 bateria de íons de lítio
recarregável LP-E17 Vida útil da bateria:
Visor: aprox. 650 (a 23 °C, AE 50%, FE
50%)11 Visor: aprox. 620 (a 0 °C, AE 50%,
FE 50%) Visualização direta: aprox. 260 (a
23 °C, AE 50%, FE 50%) Visualização
direta: aprox. 240 (a 0 °C, AE 50%, FE
50%) Indicador de pilhas: 4 níveis
Poupança de energia: Desliga-se após 10/30
segundos (10 segundos no visor/30
segundos em Visualização direta, funções,
reprodução de imagens, etc.), 30 segundos,
1, 2, 4, 8, ou 15 minutos. Fonte de
Alimentação e Carregadores de bateria:
Transformador CA AC-E6(N), acoplador
CC: DR-E18, carregador de baterias LCE17 Megapixels : 24.2 Megapixels Vida da
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Bateria (Somente Corpo da Câmera) :
Visor: aprox. 650 (a 23 °C, AE 50%, FE
50%)11 Visor: aprox. 620 (a 0 °C, AE 50%,
FE 50%) Visualização direta: aprox. 260 (a
23 °C, AE 50%, FE 50%) Visualização
direta: aprox. 240 (a 0 °C, AE 50%, FE
50%)

53

Processador Velocidade do Processador
1.2GHz Tipo de Processador Quad Core
Tela Tamanho (Tela Principal) 4.0" (100,8
mm) Resolução (Tela Principal) 480 x 800
(WVGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT
Profundidade de Cor (Tela Principal) 262K
Caneta S Pen Não Câmera - Câmera
Traseira CMOS 5.0 MP Abertura – Número
F da Câmera Traseira f/2.2 Foco
Automático - Câmera Traseira Não
Resolução - Câmera Frontal CMOS VGA
Número F - Câmera Frontal f/2.4 Flash Câmera Traseira Não Resolução - Gravação
de Vídeos HD (1280 x 720) @30fps
Memória Memória RAM (GB) 1GB
Memória Total Interna (GB)* 8 GB
Memória Disponível (GB)* 4.4 GB Suporte
ao Cartão de Memória MicroSD (até 128
GB) Rede / Bandas Multi Chip (SIM Card)
Dual-SIM Tipo de Chip (SIM Card) MicroSIM (3FF) Conexões 2G GSM, 3G
WCDMA 2G GSM GSM 850, GSM 900,
DCS 1800, PCS1900 3G UMTS
B1
(2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900)
Conectividade ANT+ Não Versão de USB
USB 2.0 Localização GPS, Glonass
Conector de Fone de Ouvido Conexão
3.5mm Estéreo (Padrão P2) Versão de
MHL Não Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi Direct Sim Versão de Bluetooth
Bluetooth v4.0 NFC Não Perfis de
Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID,
HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC
Sync Smart Switch (Versão para PC)
Sistema Operacional Android Informações
Gerais Cor Preto / Dourado /Branco
Formato
Barra
Touch
Sensores
Acelerômetro
Especificações
Físicas
Dimensões (AxLxP, mm) 121.6 x 63.1 x
10.8 Peso (g) 123 Bateria Uso de internet
3G (Horas) até 7 Uso de Internet Wi-Fi
(Horas) até 9 Reprodução de Vídeos
(Horas) até 7 Capacidade Padrão da Bateria
(mAh) 1500 Removível Sim Tempo de
Reprodução de Áudio (Horas) até 29
Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas)
até 8 Áudio e Vídeo Formato de
Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP,

UND
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R$464,09

R$4.640,90

SAMGUNG
GALAXY J1
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3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV,
WEBM
Resolução de Reprodução de Vídeo HD
(1280 x 720) @30fps Formato de
Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA,
AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR,
AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF,
IMY, RTTTL, RTX, OTA Serviços e
Aplicativos S-Voice Não Mobile TV Não

Valor Total da Proposta

R$ 8.13 ,83

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
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4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipa

l
INOVA A T L IN O TI A LT A
(CNPJ/MF 07.055.9 7/0001-90)
Representante legal: BRUNA ARVAL O
CPF: 047.113.379-54
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

Item
Item

35

39

LADO C CORMECIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI (CNPJ/MF 30.435.225/0001-31), RUA
MORUBI ADA, nº712, CIDADE LIDER, SÃO PAULO-SP, – contato (011)2 930316 , representante legal:
DOU LAS DE A EVEDO ROCHA PAI ÃO FILHO
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
MOUSE, TIPO ÓTICO,
MODELO PLUG AND PLAY,
APLICAÇÃO
MICROCOMPUTADOR,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SEM FIO, USB,
BOTÃO DE ROLAGEM,
QUANTIDADE BOTÕES
CONTROLE 02
TECLADO
MICROCOMPUTADOR,
NORMA PADRÃO ABNT,
FORMATO
CONVENCIONAL,CARACTE
RÍSTICAS ADICIONAIS USB,
COMPATÍVEL COM
WINDOWS, LINUX

UND

25

R$ 6,54

R$ 163,50

MULTILASER

UND

25

R$16,01

R$400,25

MULTILASER

Valor Total da Proposta

R$ 563,75

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
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Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
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5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal
LADO COMERCIO E IMPORTAÇÃO OME OFFICE EIRELI
(CNPJ/MF 30.435.225/0001-31)
Representante legal: OU LA
A V O RO A AI O IL O
CPF: 395.537.94 -5

AVISO DE LICITAÇÃO
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, designado pela
Portaria nº. 001/2018 torna pública a realização da seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 – OBJETO Contratação de empresa para serviços de
ornamentação das vias e espaços públicos dos festejos juninos de Dom Macedo Costa. DATA:
06/05/2019 HORÁRIO: 08h30min. LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL, ENTREGA DOS
ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: Sala de Licitações, Praça Cônego Jose
Lourenço s/n, Centro, Dom Macedo Costa (BA), de segunda a sexta-feira nos horários de 08h00min às
14h00min ou Poderão ser solicitadas Informações sobre a licitação acima através do e-mail:
copel.dommacedocosta@gmail.com ou pelo telfax (075) 3648-2169. Dom Macedo Costa, 23/05/2019
Leonardo de Jesus Santos – Presidente da CPL.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
LEONICE A. ANCELMO DE OLIVEIRA - CORNELIO PROCOPIO (CNPJ/MF 07.709.0 5/0001-20), RUA BAHIA,
Item nº1 , CENTRO, CORNELIO PROCOPIO-PR, contato (043)35232422, representante legal: LEONICE A.ANCELMO
DE OLIVEIRA
Item
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca

04

MAQUINA DE COSTURA
OVERLOCK, 220 VOLTS,
SEMIINDUSTRIAL. MOTOR
ACOPLADO.EQUIPAMENTO
ROBUSTO, COM TODAS AS
PEÇAS EM AÇO
(INCLUINDO PEÇAS
INTERNAS), PARA
GARANTIR MAIOR
QUALIDADE E
DURABILIDADE DO
EQUIPAMENTO. QUE FAÇA
ACABAMENTO EM
QUALQUER TECIDO,
INCLUSIVE LÃ E MALHA,
QUE FECHE E DÊ
ACABAMENTO EM TRICÔ,
TECIDOS ELÁSTICOS,
CAMISETAS, VESTIDOS,
PANO DE PRATO,
LINGERIE, FLANELINHA,
ROUPA DE BONECA,
ROUPA PARA PET SHOP,

UND

03

R$2.769,99

R$ 8.309,97

MAGEMAK
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ETC. QUE COSTURE E
CORTE AO MESMO TEMPO
E TAMBÉM PREGUE
ELÁSTICO. COM MANUAL
EM PORTUGUÊS
COMPLETO, COM
EXEMPLOS DE
VELOCIDADE E MODELOS
DE AGULHA PARA CADA
TECIDO. INCLUSOS:
MOTOR; PEDAL; PORTA
FIOS; AGULHA RESERVA
(10 UNIDADES);
RESERVATÓRIO DE ÓLEO;
CHAVES; CARVÃO
RESERVA; CORREIA
RESERVA; FITA MÉTRICA;
CABO DE ALIMENTAÇÃO;
FERRAMENTA PARA
AJUSTES.

Valor Total da Proposta

R$ 8.3 , 7

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).
Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal
L ONI

A AN

L O
OLIV IRA ORN LIO RO O IO
(CNPJ/MF 07.709.0 5/0001-20)
representante legal: L ONI A AN L O
OLIV IRA
CPF:022.727. 29-14
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
A.L.T TRINDADE (CNPJ/MF 30. 65.611/0001-63), Rua Piedade, nº1 3, centro, Lençóis Paulista-SP – contato
(014)997500016 , representante ANA LEA TORCINELI TRINDADE
Item
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
COMPOUTADOR,
COM
PROCESSADOR INTEL DE
7ª
GERAÇÃO,
8GB
MEMORIA DDR4 2133MHZ,
HD 1 TB, GRAVADOR DE
DVD, HDMI, DVD, MONITOR
13
UND
21
R$ 1.850,00
R$ 38.850,00
AOC
E 7 S L
Alt Busimess
WIDESCREEN
COM
TECNOLOGIA LED 18.5KIT
DE ACESSÓRIOS MOUSE,
TECLADO E CAIXA DE
SOM.
Valor Total da Proposta
R$ 38.85 ,
Item

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
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Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
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5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

A.L.T TRINDADE
(CNPJ/MF 30. 65.611/0001-63)
Representante legal: ANA L A TOR IN LI TRIN A
CPF: 325.651.91 -04

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VROOAQXJXIWYL6LEMDKJIG

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
23 de Maio de 2019
34 - Ano X - Nº 1776

Dom Macedo Costa

PREFEITURAMUNICIPALDEDOMMACEDOCOSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

Item
Item

40

41

AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA (CNPJ/MF 0 .21 .902/0001-00), Rua Alfredo
uimarães, nº05, Amaralina, Salvador-Ba – contato (071) 33342469, representante PABLO ROBERTO
DAMASCENO CUNHA
Discriminação
ARMÁRIO, DE MADEIRA
(MDF), FECHADO,
DIMENSÕES DE 800 X 500
X
1100 MM, EQUIPADO COM
02
PORTAS DA MESMA
ALTURA
DO ARMÁRIO E 02
PRATELEIRAS.
ARMARIO, EM AÇO, COM
02
PORTAS, COM ABERTURA
MÍNIMA DE 90º, DOTADAS
DE
02 REFORÇOS,
CONFECCIONADOS EM
CHAPA Nº 20 E Nº 18, COM
04
PRATELEIRAS
REFORÇADAS,

Unidade Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Marca

UND

01

R$ 515,95

R$ 515,95

MARTINUCCI
LC2A10811

UND

15

R$485,00

R$7.275,00

AMAPÁ PA90
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43

48

DIMENSÕES 800 X 400 X
1900
MM (LXPXA), COM
VARIAÇÃO
DE +/- 5%. SISTEMA DE
FECHAMENTO
SIMULTÂNEO,
COMANDO POR
MAÇANETA,
DOBRADIÇA COM TRAVA E
FECHADURA COM CHAVE,
PINTURA ELETROSTÁTICA
EM EPOXI-PO, NA COR
CINZA
CLARO.
ARQUIVO ESCRITÓRIO,
MATERIAL CHAPA AÇO 26,
ACABAMENTO
SUPERFICIAL
PINTURA EM EPÓXI,
PADRÃO
ACABAMENTO
TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO,
QUANTIDADE GAVETAS 3,
COR CINZA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PUXADORES
ALÇA PRETA, APLICAÇÃO
PASTAS SUSPENSAS
CADEIRA SOBRE
LONGARINA, 05 LUGARES,
COM ESTRUTURA EM
METAL,
NA COR PRETA,
ESPALDAR
MÉDIO, ASSENTO E
ENCOSTO MÉDIO EM
CONCHA ÚNICA, NA COR
VERMELHA ESTANTE
METÁLICA,
MATERIAL AÇO, ALTURA
1,98,
LARGURA 0,92,
PROFUNDIDADE 0,42, TIPO
PRATELEIRAS
REGULÁVEIS,
QUANTIDADE
PRATELEIRAS
6, ACABAMENTO
SUPERFICIAL PINTURA
ELETROSTÁTICA, COR
CINZA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS REFORÇO EM
X
PARA AS LATERAIS E
FUNDO, 24 USG, LARGURA
PRATELEIRAS 920,
PROFUNDIDADE
PRATELEIRAS 300

UND

05

R$475,00

R$2.375,00

ISMA O-3PLUS

UND

15

R$162,80

R$2.442,00

AMAPÁ ESTANTE
06PT

Valor Total da Proposta

R$ 12.6 7, 5
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3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

AMO DO SAPUCAIA COMÉRCIO DE M QUINAS LTDA
(CNPJ/MF 0 .21 .902/0001-00)
Representante legal: ABLO ROB RTO A A
NO UN A
CPF: 03 . 22.715-07
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item
Item

07

26

BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS LTDA- ME (CNPJ/MF 21.1 9.579/0001-52), Rua Conrado
ohls, nº90, gua Verde, Blumenau-SC – contato (047)32 500, representante legal DANIEL ARTNER BOIN
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
BATEDEIRA, DE BOLO DE
USO DOMESTICO, COM
DUAS
TIGELAS, UMA GRANDE DE
2,5 LITROS E UMA
PEQUENA
DE 1,5 LITRO, UM PAR DE
BATEDORES PARA
MASSAS
LEVES, UMA ESPÁTULA, 04
VELOCIDADE + FUNÇÃO
PULSAR SISTEMA DE
DISCO
LIVRE GIRATÓRIO, BOTÃO
EJETOR DOS BATEDORES,
PLATAFORMA
ARTICULADA, VOLTAGEM
220 VOLTS.
TELA PROJEÇÃO,
MATERIAL
ESTRUTURA ALUMÍNIO,
TIPO
TRIPÉ PROFISSIONAL,
TIPO

UND

03

R$ 196,96

R$ 590,88

PHILCO

UND

05

R$523,95

R$2.619,75

NARDELLI

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VROOAQXJXIWYL6LEMDKJIG

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
23 de Maio de 2019
39 - Ano X - Nº 1776

Dom Macedo Costa

PREFEITURAMUNICIPALDEDOMMACEDOCOSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA


AJUSTE TELA
ACIONAMENTO
RETRÁTIL E
FUNCIONAMENTO ROLO,
TIPO ACABAMENTO
COURVIN, TIPO FIXAÇÃO
MÓVEL, COR BRANCA,
ALTURA 180, LARGURA
135,
ESPESSURA 2, MATERIAL
TRIPLÉ AÇO

Valor Total da Proposta

R$ 3.21 ,63

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
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4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).
Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS LTDA- ME
(CNPJ/MF 21.1 9.579/0001-52)
representante legal ANI L ARTN R BOIN
CPF:036.320.699-05
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

Item
Item

02

03

D P DE ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA (CNPJ/MF 29.072.754/0001-39), Rua de Estoril, nº02, Novo
Horizonte, Salvador-Ba – contato (071) 991929316, representante DANIEL PEREIRA DE ALBU UER UE

Discriminação
APARELHO AR
CONDICIONADO,
CAPACIDADE
REFRIGERAÇÃO 36.000,
TENSÃO 220, NÍVEL
RUÍDO INTERNO 57,
TIPO SPLIT, MODELO
TETO/PISO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1 CICLO
FRIO, SELO PROCEL,
CONTROLE REMOTO
SEM FIO
APARELHO AR
CONDICIONADO,
CAPACIDADE
REFRIGERAÇÃO 9.000,
TENSÃO 220, NÍVEL
RUÍDO INTERNO 57,
TIPO SPLIT, MODELO HI
WALL,

Unidade Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Marca

UND

01

R$ 4.624,74

R$ 4.624,74

PHILCO

UND

10

R$1.167,36

R$11.676,60

ELECTROLUX
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12

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1 CICLO
FRIO, SELO PROCEL,
CONTROLE REMOTO
SEM FIO
FOGÃO GÁS, TIPO
FOGÃO
CONVENCIONAL,
QUANTIDADE BOCAS 4,
NORMAS TÉCNICAS
SELO INMETRO
GATEGORIA ´A´,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO / FORNO
AUTOLIMPANTE / TAM-,
VOLTAGEM 110/220,
COR BRANCA

UND

05

R$464,95

Valor Total da Proposta

R$2.324,75

MÔNACO ATLAS

R$ 18.622,4

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
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4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).
Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal
D P DE ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA
(CNPJ/MF 29.072.754/0001-39)
Representante legal: ANI L R IRA
ALBU U R U
CPF:0 7.467.904-46
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

Item
Item

13

50

DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ/MF 15.737. 70/0001-15), Rua 30, nº224, SANTA
CRU , RIO DE JANEIRO-RJ – contato (021) 2409-7112, representante SAL OMES PINHEIRO
Discriminação
FORNO MICROONDAS,
MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL,
CAPACIDADE 28,
POTÊNCIA
800, VOLTAGEM 110/220,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TIMER, PRATO
GIRATÓRIO, AUTO
DESCONGELAMENTO, COR
BRANCA
MESA, COLORIDA, COM
CADEIRAS INFANTIS , TIPO
MESA INFANTIL, MODELO
SEXTAVADA, COM 06
CADEIRAS; MESA
ANGULAR:
ALTURA 85 CM LARGURA
40
CM PROFUNDIDADE 46 CM
/
MESA CENTRAL: ALTURA
60

Unidade Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Marca

UND

04

R$ 480,00

R$ 1.920,00

LG

UND

10

R$1.679,78

R$16.797,80

Deltec Móveis
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CM LARGURA 170 CM
PROFUNDIDADE 150 CM /
CADEIRA: ALTURA 57,5 CM
LARGURA 27 CM
PROFUNDIDADE 34,5 CM;
TAMPO EM MDF; COR
COLORIDA - PARA
CRIANÇAS
DE 03 A 05 ANOS

Valor Total da Proposta

R$ 18.717,8

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
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4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal
DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA
(CNPJ/MF 15.737. 70/0001-15)
Representante legal: AL O
IN IRO
CPF: 52 .3 .707-34
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item
Item

30

55

MAPPE BRASIL LTDA (CNPJ/MF 13.266.239/0001-50), Rua Presidente etulio Vagas, nº1107, centro,
uarapuava-PR – contato (042)3035-4433 , representante legal: Margarida do Rocio Holmann de Andrade
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
ESTABILIZADOR TENSÃO,
CAPACIDADE 1000,
TENSÃO
ALIMENTAÇÃO ENTRADA
110/220,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
COM
04
SAÍDAS
PROJETOR, MULTIMÍDIA,
3000 ANSI LUMENS,
1024X768
(XGA), COMPATIBILIDADE
COM MODOS E PADRÕES
PAL-M, NTSC, 480I, 576I,
480P, 576P, 720P, 1080I E
1080P; VIDA ÚTIL DA
LÂMPADA EM MODO DE
BRILHO MÁXIMO NÃO
INFERIOR A 3000 HORAS;
BRILHO MÁXIMO NÃO
INFERIOR A 3000 ANSI
LUMENS; ENTRADAS
VÍDEO
COMPOSTO, VGA E HDMI.

UND

10

R$ 141,85

R$ 1.418,50

TSSAHRA

UM

05

R$1.699,76

R$8.498,80

PCTOP
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ENTRADAS DE VÍDEO
REQUERIDAS: ANALÓGICO
PADRÃO RCA, 1 VGA, 1
HDMI;
ENTRADA DE ÁUDIO: 3,5
MM
OU RCA. CORREÇÃO
DIGITAL
DE EFEITO TRAPÉZIO
VERTICAL (KEYSTONE);
AJUSTE DE FOCO
AUTOMÁTICO OU MANUAL;
MONTAGEM NO TETO;
CONTROLE REMOTO SEM
FIO; RANHURA NO CORPO
DO PROJETOR QUE
PERMITA
IMPLEMENTAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA PADRÃO
KENSINGTON
OBRIGATÓRIA; MANUAL
EM PORTUGUÊS.
ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM
UNIVERSAL OU BIVOLT
(110
E 220 VOLTS). DEVE
ACOMPANHAR, BOLSA
PARA
TRANSPORTE DO
PROJETOR
E ACESSÓRIOS, COM ALÇA
(COR PRETA).

Valor Total da Proposta

R$ . 17,3

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
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4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).
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Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

MAPPE BRASIL LTDA
(CNPJ/MF 13.266.239/0001-50)
representante legal:
R
CPF:652.207.579-20

A
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
REND BRASIL LTDA EPP (CNPJ/MF 11.157.225/0001- 9),AV.LUI TA UINIO PONTES, nº2 49, SALA Item PINTA UEIRAS,LAURO DE FREITAS-BA – contato (071)30242500, representante legal LUCIANO NOVAES DE
CARVALHO
Item
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca

11

FERRO, ELÉTRICO, DE
PASSAR, A SECO, BASE
EM ALUMÍNIO, CORPO EM
MATERIAL RESISTENTE A
IMPACTO, BOTÃO PARA
CONTROLE DE
TEMPERATURA, CABO
ANATÔMICO, TENSÃO 220
VOLTS. EMBALAGEM COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO E MARCA
DO FABRICANTE.

UND

3

R$ 64,70

R$ 194,10

Valor Total da Proposta

Black&Decker

R$ 1 4,1

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
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3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
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5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

REND BRASIL LTDA EPP
(CNPJ/MF 11.157.225/0001- 9)
Representante legal LU IANO NOVA
ARVAL O
CPF: 616.702.005-15
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

Item
Item

18

SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAS EIRELE (CNPJ/MF 05. 07.475/0001-0 ), RUA SAMUEL
CAMPELO, nº245, AFLITOS, RECIFE, contato (0 1)30320070, representante legal: RAUL MARTINS
ON ALVES AVIER
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
SANDUICHEIRA, MATERIAL
AÇO INOX ESCOVADO,
TENSÃO 110/220,
POTÊNCIA2.500,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PLACAS
ALUMÍNIO FUNDIDO,
CONTROLE ALTO
SENSIBILIDA

UND

02

R$ 69,99

R$ 137,98

Valor Total da Proposta

BRITANIA FAMA

R$ 137, 8

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
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4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
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5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAS EIRELE
(CNPJ/MF 05. 07.475/0001-0 )
Representante legal: RAUL ARTIN ON ALV
AVI R
CPF: 052.101.474-36

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VROOAQXJXIWYL6LEMDKJIG

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
23 de Maio de 2019
57 - Ano X - Nº 1776

Dom Macedo Costa

PREFEITURAMUNICIPALDEDOMMACEDOCOSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa com sede na Praça Conego Jose Lourenço, Dom Macedo
Costa - BA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58, neste ato representado pelo Senhor
Egnaldo Píton Moura prefeito inscrito (a) no CPF sob o nº portador (a) da Carteira de Identidade nº
0936743093-SSP/BA.,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2019, publicada no 08 de abril de 2019 processo
administrativo nº 0184, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades das secretarias municipais, através do
Sistema de Registro de Preços, especificado(s) no(s) item (ns) 01 Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 005-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item
Item

31

SENTILENA DO VALE COMECIAL EIRELI (CNPJ/MF 29. 43.035/0001-74), RUA FRIT SPERNAU, nº1000,
ALPÃO1- BLUMENAU-SC, – contato (047)32321221, representante legal: JEAN CARLOS SERTREM
Discriminação
Unidade Quantidade Valor Unitário
Valor Total
Marca
ESTABILIZADOR
TENSÃO, CAPACIDADE
300, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO
ENTRADA 110/220,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
SAÍDA 110,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PROTEÇÃO
CONTRA
SUB/SOBRETENSÃO, 4
TOMADAS TRIPOLA,
FREQÜÊNCIA 50/60

UND

30

R$ 76,99

R$ 2, 309,70

Valor Total da Proposta

TS SHARA 9000

R$ 2.671,48

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura Esporte e
Lazer e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.,
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3.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se
que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
4.6.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.10.1. por razão de interesse público; ou
4.10.2. a pedido do fornecedor.
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5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada
a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Dom Macedo Costa 15 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
Representante legal: EGNALDO PÍTON MOURA
CI: 081.688.05.90 SSP-BA e CPF: 945.616.725-91
Prefeito Municipal

SENTILENA DO VALE COMECIAL EIRELI
(CNPJ/MF 29. 43.035/0001-74)
representante legal: AN ARLO
RTR
CPF: 670.349.349-91
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