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Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
• Ata da Audiência Pública para Prestação de Contas do 1º
Quadrimestre do Executivo Municipal relativo ao ano de 2019.
• Ata de Registro de Preços Nº 005/2019 - Processo Administrativo
Nº 0184 – Empresa: Brasidas Eireli.
• Ata de Registro de Preços Nº 005/2019 - Processo Administrativo
Nº 0184 - Empresa: Inforjet Comercio e Serviços de Informática Ltda –
Me.
• Ata de Registro de Preços Nº 005/2019 - Processo Administrativo
Nº 0184 – Empresa: R.R Atraente Moveis Ltda – Me.
• Ata de Registro de Preços Nº 005/2019 - Processo Administrativo
Nº 0184 – Empresa: Via Novita Ltda – Me.
• Ata de Registro de Preços Nº 005/2019 - Processo Administrativo
Nº 0184 – Empresa: WB Comercio Varejista e Atacadista Ltda – Me.

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/nº

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UU212KSFFTUSP8OAK968IQ

Terça-feira
28 de Maio de 2019
2 - Ano X - Nº 1783

Dom Macedo Costa

Atas
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
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 DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º
QUADRIMESTRE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO ANO DE
2019.
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às
09h00min (nove horas), no Plenário da Câmara Municipal de Dom Macedo
Costa, Estado da Bahia, realizou-se Audiência Pública para avaliação do
cumprimento das Metas Fiscais Art. 9º, §4º c/c Art. 63 da LRF referente ao 1º
Quadrimestre de 2019, sob a coordenação do Prefeito de Dom Macedo Costa,
Sr. Egnaldo Piton Moura que abriu a reunião saudando a todos os presentes,
agradeceu a presença dos servidores públicos e sociedade civil e prestou os
esclarecimentos iniciais quanto à importância para o Município de uma
Audiência Pública que é o momento onde as áreas de Finanças e
Contabilidade apresentam para a população os demonstrativos contábeis e
fiscais em cada período previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, ressaltou
também a importância da transparência na gestão pública e a necessidade da
participação da sociedade. Informou que a Convocação fora feita na forma da
Lei, através do edital de n° 003/2019, assinado pelo Sr. Prefeito Municipal,
publicado no Diário Oficial do Município, afixado em locais públicos e divulgado
por meio de redes sociais. Em seguida foi feita uma explanação sobre a Lei de
Responsabilidade Fiscal e como a população pode ter acesso às informações
apresentadas na audiência por meio do portal da transparência. Após as
formalidades de abertura, o responsável pela assessoria contábil do Município,
com base na Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
principalmente o que se encontra preconizados no "§ 4° de seu artigo 9º que, o
Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de
cada quadrimestre em audiência pública na Comissão referida artigo 166 da
Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais".
Ato contínuo, o contador Rogério Bonfim Gomes falou-se sobre a Execução
Orçamentária, metas fiscais - Receitas e Despesas, e sobre os cumprimentos
dos limites constitucionais. Foi verificado e apresentado à população dados
relevantes da execução orçamentária de forma consolidada até o 1º
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
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

quadrimestre, como: Receita Corrente Líquida: R$ 4.504.889,12. Apresentou
também os dados da receita corrente líquida, com a definição de cada forma de
arrecadação; As despesas totais ficaram no valor de R$ 4.010.004,70. A
despesa liquidada com pessoal no 1º quadrimestre de 2019 foi de R$
1.998.284,13, correspondendo ap índice de 44,36%, sendo que o consolidado
dos últimos 12 meses ficou em 51,57%, abaixo do limite legal. O contador
alertou ainda sobre o cuidado de se verificar constantemente o limite permitido
e controle na contratação de pessoal. Verificou-se ainda o índice constitucional
da educação 25% que ainda não foi cumprido, ficando com um percentual de
24,70%, portanto, um déficit de R$ 13.147,79. Foi informado que o limite do
FUNDEB 60% com remuneração do pessoal de magistério ficou em 53,96%,
com aplicação de R$ 470.279,08, um pouco abaixo do limite legal, devendo
ampliar nos meses seguintes. Os gastos com saúde ficaram um pouco acima
do limite legal, 15,37%, com um superávit de R$ 14.570,17, estando assim
dentro do limite permitido que é de 15%. Não foi apurada dívida consolidada,
nem garantias de valores. Verificou-se que não foi realizada operação de
crédito. Por final, foi apresentada uma tabela com os gastos por cada unidade
administrativa e saldos bancários em algumas fontes de recursos e encerrou
sua palavra com a perspectiva de melhorar ainda mais a situação financeira do
Município para o ano de 2019. Franqueada a palavra e não tendo quem
quisesse fazer uso da palavra, nem nada mais a tratar, agradeceu a todos
pelas presenças e deu por encerrada esta Audiência Pública cujos trabalhos
foram secretariados por mim Graziele Nogueira Santos, Coordenadora de
Controle Interno, com a participação do Prefeito Municipal que mandou lavrar a
presente ATA, que depois de lida e achada conforme terá cópia publicada no
Diário Oficial do Município, encaminhada à Prestação de Contas do TCM e
outra anexada ao respectivo Livro de Atas de Registros das Audiências
Públicas da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
Dom Macedo Costa, em 24 de maio de 2019.
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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

09

10

BRASIDAS EIRELI (CNPJ/MF 20.483.193/0001-96), Rua Adolfo Wruck nº 65, Alísio, Blumenau- SC–
contato (047) 3057-3920, representante Emerson Luís Koch.
Discriminação
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Unidade

Quantidade

UND

02

UND

04

Valor Unitário

R$ 2.259,27

Valor Total

Marca

R$ 4.518,54

Venâncio/VBP
05

R$ 800,00
R$ 200,00

Venâncio/VBP
0
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0È;,0$

Valor Total da Proposta

R$ 5.318,00

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).
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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

BRASIDAS EIRELI ME

Representante legal: Emerson Luís Koch
CI: 2.210.119-5-SSP-SC e CPF: 932.595.229-72
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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

23

INFORJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA –ME , Endereço QI 31 BLOCO A LOJAS
08,09 e 10 Guara II Brasília – contato (61) 3382-7765, representante Daniel Medeiros Reis
Discriminação

79$2&/(66

Unidade

UND

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Marca

12
R$ 1.086,84
Valor Total da Proposta

R$ 13.042,08

AOC

R$ 13.042,08

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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UU212KSFFTUSP8OAK968IQ

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

Terça-feira
28 de Maio de 2019
10 - Ano X - Nº 1783



Dom Macedo Costa



     

 

&13-Q
3UDoD&{QHJR-RVp/RXUHQoRVQ&HQWUR
&(3
)RQH)D[  
'200$&('2&267$%$



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
INFORJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA –ME
Representante legal: Daniel Medeiros Reis

CI: 2.214.814-SSP-BA e CPF: 005.526.301-10
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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 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) 21, 22, 38, 45, 46, 47, 49, 51,54 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

21

22

38

R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME (CNPJ/MF 07.406.748/0001-38), Endereço Travessa 2 do estádio,51
Prédio, Parque Lauro Passos Cruz das Almas- BA – contato (075) 988318483, representante Antônio
Marcos Neves de Santana
Discriminação
&$0$
0$7(5,$/
0$'(,5$
7,32
%2;
&2035,0(172

/$5*85$&21-8*$'2
&20
&2/&+2
(0
(6380$'
(6&85$ $66(172 (
(1&2672 ),;2 /$9È9(/
3Ç6 ),;2 (0 0$'(,5$ 1$
&25
7$%$&2

$/02)$'$6 ',0(16®(6
/$5*85$
00
;
00 352)81','$'( ;
00$/785$
7$%/(7
0,&52&20387$'25
7,32
7$%/(7
7(/$

Unidade

UND

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Marca

01
R$ 560,00

UND

01

UND

14

R$ 524,00

R$ 1.025,00

R$ 560,00

ALLFLEX

R$ 524,00 ALLFLEX

R$ 14.350,00 SAMSUNG
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08/7,728&+ 0Ë1,02 '(
  ( 0È;,02 '(  
:,), ( * %/87227+ 
28
683(5,25
*36
$66,67,'2

&25
%5$1&$35(7$28&,1=$
 352&(66$'25 &20
9(/2&,'$'( 0Ë1,0$ '(
*+=
7(/$
08/7,728&+:,'(6&5((
1 %5,/+$17( '( 12
0È;,02
'(
 
',$*21$/  5(62/8d2
0Ë1,0$ '(  325 
3,;(/6  3,;(/6 325
32/(*$'$
333 
683257(
$
9$5,26
,',20$6 ( &$5$&7(5(6
6,08/7$1($0(17(
,1&/86,9( 2 32578*8Ç6
%5 02'(/2 :,),  *
:,),
$%*1 
7(&12/2*,$ %/8(7227+

28
683(5,25
8076+6'3$

0+= 
*60('*(   
0+= *36$66,67,'2
02'(/2
:,),* 
&21(;2 3$5$ )21( '(
289,'2

6,67(0$
$1'52,' &2081,&$d2
'( '$'26 9,$ :,), *
5(352'8d2
(
*5$9$d2 '( È8',2 (
9Ë'(2 0(025,$ ,17(51$
0Ë1,0$ '(  *% 
0(025,$ 5$0 0Ë1,0$ '(
*%  '(9(1'2 3(50,7,5
80$
0(025,$
(;3$16Ë9(/ $75$9e6 '(
80 &$572 '( 0(025,$
(;7(51$ '( $7(  *%
1$9(*$'25
:(%
'(6%/248($'2
3$5$
72'$6 $6 23(5$'25$6
&Æ0(5$ )5217$/ '( 12
0Ë1,02  03 &Æ0(5$
75$6(,5$'(120Ë1,02
03 7(&/$'2 4:(57<
9,578$/
',6321Ë9(/
%$7(5,$
5(&$55(*$9(/0,1,0$
'(  0$+ &20
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$/,0(17$d2
%,92/7
$/72
)$/$17(
(
0,&52)21( (0%87,'26
$&203$1+$5
&$55(*$'25
'(
3$5('(&$%286%)21(
'( 289,'2 ( &$3$
*$5$17,$'($126
&$'(,5$
7,32
6(&5(7È5,$ *,5$7Ï5,$
&25
$
'(),1,5
5(9(67,'$ (0 &2852
(&2/Ï*,&2
&26785$
'83/$ $66(172 (0
&203(16$'2
08/7,/$0,1$'2  00
0Ë1,02 
(6380$
(;3$1','$/$0,1$'$
00
0Ë1,02 
'(
(63(6685$'(16,'$'(
.*0
0Ë1,02 
(1&2672
(6758785$
(0
32/,3523,/(12
,1-(7$'2
(6380$
(;3$1','$/$0,1$'$
00
0Ë1,02 
'(
(63(6685$'(16,'$'(
.*0 0Ë1,02  %$6(
*,5$7Ï5,$
'(60217È9(/
&20
$5$1+$ '(  +$67(6
$'0,7(6(  28  
$32,$'$6
62%5(
52'Ë=,26 '( 1</21 &20
(6)(5$6 '( $d2 48(
)$&,/,7(0
2
*,52
&2/81$
&(175$/
'(60217È9(/
),;$'$
325 (1&$,;( &Ð1,&2
&20 52/$0(172 $;,$/
'( *,52 (6)(5$6 (
$558(/$6
'(
$d2
7(03(5$'2 '( $/7$
5(6,67Ç1&,$6,67(0$'(
5(*8/$*(0 '$ $/785$
'$&$'(,5$$8720È7,&$
6(0
$/$9$1&$
&20326,d®(6
'(
$/785$
(
02/$
$0257(&('25$
28
&2/81$ &20 02/$ *È6
3$5$ 5(*8/$*(0 '(
$/785$
(
$0257(&,0(172
'(

UND

80

R$ 114,00



R$ 9.120,00

MARTIFLEX
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,03$&726
$&,21$'$
325
$/$9$1&$
0(&$1,602 )/$1*( '(
$32,2 '$ &$'(,5$ &20
6,67(0$ '( 5(/$; &20
75$9$
&20321(17(6
0(7È/,&26
&20
75$7$0(172
'(
683(5)Ë&,( (0 )26)$72
'( =,1&2 %5$d26 (0
32/,85(7$12 ,1-(7$'2
&20$/0$'($d2
&$'(,5$
62%5(
/21*$5,1$  /8*$5(6
&20 (6758785$ (0
0(7$/ 1$ &25 35(7$
(63$/'$5
0e',2
$66(172 ( (1&2672
0e',2
(0
&21&+$
Ò1,&$
1$
&25
9(50(/+$
&$'(,5$
62%5(
/21*$5,1$  /8*$5(6
&20 (6758785$ (0
0(7$/ 1$ &25 35(7$
(63$/'$5
0e',2
$66(172 ( (1&2672
0e',2
(0
&21&+$
Ò1,&$
1$
&25
9(50(/+$
0(6$ '( 5(81,®(6 
/8*$5(6 
&20

&$'(,5$6
'(
(6&5,7Ï5,2
&2035,0(172
0
)250$725(7$1*8/$5
0(6$ 0$'(,5$ 7,32 '(
5()(,725,2
02'(/2
,1)$17,/
0$7(5,$/
7$032 0') (6758785$
0$'(,5$
0$&,d$
)250$72 5(7$1*8/$5
&20  &$'(,5$6 1$6
&25(6
9(50(/+$
9(5'($=8/$0$5(/2
$3$5(/+2
'(
'9'
3/$<(5 &20 &21752/(
5(0272 ( &$%26 $9 (
+'0,
,1&/8626 
&203$7Ë9(,6 &20 $6
0Ë',$6 '9' 9Ë'(2 ( &'
&203$7Ë9(/
&20
)250$72603$9,03
-3(*
',9;
9&'

UND

06

UND

08

UND

01

R$ 365,00



R$ 2.190,00

FRISOKAR

R$ 495,00

R$ 3.960,00

FRISOKAR

R$ 960,00

R$ 960,00

PANDIM

UND

10

R$ 2.048,00

UND

02

R$ 120,00

R$ 20.480,00 HM MOVEIS

R$ 240,00

MONDIAL
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(175$'$86% 120Ë1,02
80$ 
6$Ë'$6
+'0,
9Ë'(2
&20321(17(
9Ë'(2
&2032672
&2$;,$/ ',*,7$/ È8',2
$1$/Ï*,&292/76

Valor Total da Proposta

R$ 52.384,00

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 em 02 (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

R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA –ME

Representante legal: ANTONIO MARCOS NEVES DE SANTANA
CI: 08.650.650-12-SSP-BA e CPF: 489.155.645-53
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$7$'(5(*,6752'(35(d26

$ 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH 'RP 0DFHGR &RVWD FRP VHGH QD 3UDoD &RQHJR -RVH
/RXUHQoR 'RP 0DFHGR &RVWD  %$ LQVFULWR D  QR &13-0) VRE R Q
QHVWHDWRUHSUHVHQWDGRSHOR6HQKRU(JQDOGR3tWRQ0RXUDSUHIHLWR
LQVFULWR D  QR &3) VRE R Q SRUWDGRU D  GD &DUWHLUD GH ,GHQWLGDGH Q 
663%$FRQVLGHUDQGRRMXOJDPHQWRGDOLFLWDomRQDPRGDOLGDGHGHSUHJmRQDIRUPD
HOHWU{QLFD SDUD 5(*,6752 '( 35(d26 Q  SXEOLFDGD QR  GH DEULO GH
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRQ5(62/9(UHJLVWUDURVSUHoRVGD V HPSUHVD V 
LQGLFDGD V  H TXDOLILFDGD V  QHVWD $7$ GH DFRUGR FRP D FODVVLILFDomR SRU HOD V 
DOFDQoDGD V  H QD V   TXDQWLGDGH V   FRWDGD V  DWHQGHQGR DV FRQGLo}HV SUHYLVWDV QR
HGLWDOVXMHLWDQGRVHDVSDUWHVjVQRUPDVFRQVWDQWHVQD/HLQGHGHMXQKR
GHHVXDVDOWHUDo}HVQR'HFUHWR0XQLFLSDOQGHQR'HFUHWRQ
GHGHMDQHLURGHHHPFRQIRUPLGDGHFRPDVGLVSRVLo}HVDVHJXLU

'22%-(72
 $SUHVHQWH$WDWHPSRUREMHWRRUHJLVWURGHSUHoRVSDUDDHYHQWXDODTXLVLomR
SDUFHODGD GH PDWHULDLV SHUPDQHQWHV SDUD DWHQGHU DV QHFHVVLGDGHV GDV
VHFUHWDULDVPXQLFLSDLVDWUDYpVGR6LVWHPDGH5HJLVWURGH3UHoRVHVSHFLILFDGR V 
QR V LWHP QV 7HUPRGH5HIHUrQFLD$QH[R,GRHGLWDOGHPregãoQTXH
p SDUWH LQWHJUDQWH GHVWD $WD DVVLP FRPR D SURSRVWD YHQFHGRUD LQGHSHQGHQWHPHQWH
GHWUDQVFULomR


'2635(d26(63(&,),&$d®(6(48$17,7$7,926
 2 SUHoR UHJLVWUDGR DV HVSHFLILFDo}HV GR REMHWR H DV GHPDLV FRQGLo}HV
RIHUWDGDVQD V SURSRVWD V VmRDVTXHVHJXHP

9,$129,7$/7'$0((CNPJ/MF 04.447.180/0001-05), Rua Francisco Timóteo de
,WHP Simas, 962 Uberaba - Paraná – contato (041) 3058-4748, representante Erlon Machado
Ferreira
4XDQWLGDG
,WHP
'LVFULPLQDomR
8QLGDGH
9DORU8QLWiULR 9DORU7RWDO 0DUFD
H


527($'25
,17(5/,*$d25('(
&20387$'25

81'



5

5 7(1'$1
1

9DORU7RWDOGD3URSRVWD 5
 Ï5*2 6 3$57,&,3$17( 6 
6mRyUJmRVHHQWLGDGHVS~EOLFDVSDUWLFLSDQWHVGRUHJLVWURGHSUHoRV
3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH'RP0DFHGR&RVWD%DKLD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH(GXFDomR
6HFUHWDULD GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO 6HFUHWDULD GH $GPLQLVWUDomR 6HFUHWDULD GH 6D~GH
6HFUHWDULD GH &XOWXUD (VSRUWH H /D]HU H 6HFUHWDULD GH 0HLR $PELHQWH H
'HVHQYROYLPHQWR5XUDO
$YDOLGDGHGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiGH GR]H PHVHVDSDUWLUGR D 
SXEOLFDomRGHVHXH[WUDWRQR'LiULR2ILFLDOGR0XQLFtSLRQmRSRGHQGRVHUSURUURJDGD
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 5(9,62(&$1&(/$0(172
 $ $GPLQLVWUDomR UHDOL]DUi SHVTXLVD GH PHUFDGR SHULRGLFDPHQWH HP LQWHUYDORV
QmR VXSHULRUHV D  FHQWR H RLWHQWD  GLDV D ILP GH YHULILFDU D YDQWDMRVLGDGH GRV
SUHoRVUHJLVWUDGRVQHVWD$WD
 &RQVLGHUDQGRRGLVSRVWRQRDUW;,GR'HFUHWRQGHRSUD]RGH
 FHQWR H RLWHQWD  GLDV GHYH VHU FRQVLGHUDGR FRPR R LQWHUYDOR Pi[LPR HQWUH
SHVTXLVDV GH SUHoRV REVHUYDQGRVH TXH D VLWXDomR HP FRQFUHWR SRGH GHWHUPLQDU D
GLPLQXLomRGHVVHLQWHUYDOR
 2VSUHoRVUHJLVWUDGRVSRGHUmRVHUUHYLVWRVHPGHFRUUrQFLDGHHYHQWXDOUHGXomR
GRVSUHoRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRRXGHIDWRTXHHOHYHRFXVWRGRREMHWRUHJLVWUDGR
FDEHQGRj$GPLQLVWUDomRSURPRYHUDVQHJRFLDo}HVMXQWRDR V IRUQHFHGRU HV 
 4XDQGRRSUHoRUHJLVWUDGRWRUQDUVHVXSHULRUDRSUHoRSUDWLFDGRQRPHUFDGRSRU
PRWLYR VXSHUYHQLHQWH D $GPLQLVWUDomR FRQYRFDUi R V  IRUQHFHGRU HV  SDUD
QHJRFLDU HP DUHGXomRGRVSUHoRVDRVYDORUHVSUDWLFDGRVSHORPHUFDGR
 2IRUQHFHGRUTXHQmRDFHLWDUUHGX]LUVHXSUHoRDRYDORUSUDWLFDGRSHORPHUFDGR
VHUiOLEHUDGRGRFRPSURPLVVRDVVXPLGRVHPDSOLFDomRGHSHQDOLGDGH
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
 4XDQGR R SUHoR GH PHUFDGR WRUQDUVH VXSHULRU DRV SUHoRV UHJLVWUDGRV H R
IRUQHFHGRUQmRSXGHUFXPSULURFRPSURPLVVRRyUJmRJHUHQFLDGRUSRGHUi
 OLEHUDU R IRUQHFHGRU GR FRPSURPLVVR DVVXPLGR FDVR D FRPXQLFDomR RFRUUD
DQWHV GR SHGLGR GH IRUQHFLPHQWR H VHP DSOLFDomR GD SHQDOLGDGH VH FRQILUPDGD D
YHUDFLGDGHGRVPRWLYRVHFRPSURYDQWHVDSUHVHQWDGRVH
 FRQYRFDU RV GHPDLV IRUQHFHGRUHV SDUD DVVHJXUDU LJXDO RSRUWXQLGDGH GH
QHJRFLDomR
 1mR KDYHQGR r[LWR QDV QHJRFLDo}HV R yUJmR JHUHQFLDGRU GHYHUi SURFHGHU j
UHYRJDomR GHVWD DWD GH UHJLVWUR GH SUHoRV DGRWDQGR DV PHGLGDV FDEtYHLV SDUD
REWHQomRGDFRQWUDWDomRPDLVYDQWDMRVD
 2UHJLVWURGRIRUQHFHGRUVHUiFDQFHODGRTXDQGR
 GHVFXPSULUDVFRQGLo}HVGDDWDGHUHJLVWURGHSUHoRV
 QmR UHWLUDU D QRWD GH HPSHQKR RX LQVWUXPHQWR HTXLYDOHQWH QR SUD]R
HVWDEHOHFLGRSHOD$GPLQLVWUDomRVHPMXVWLILFDWLYDDFHLWiYHO
 QmRDFHLWDUUHGX]LURVHXSUHoRUHJLVWUDGRQDKLSyWHVHGHVWHVHWRUQDUVXSHULRU
jTXHOHVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRRX
 VRIUHU VDQomR DGPLQLVWUDWLYD FXMR HIHLWR WRUQHR SURLELGR GH FHOHEUDU FRQWUDWR
DGPLQLVWUDWLYRDOFDQoDQGRRyUJmRJHUHQFLDGRUHyUJmR V SDUWLFLSDQWH V 
 2 FDQFHODPHQWR GH UHJLVWURV QDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QRV LWHQV   H
VHUiIRUPDOL]DGRSRUGHVSDFKRGRyUJmRJHUHQFLDGRUDVVHJXUDGRRFRQWUDGLWyULR
HDDPSODGHIHVD
 2 FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GH SUHoRV SRGHUi RFRUUHU SRU IDWR VXSHUYHQLHQWH
GHFRUUHQWH GH FDVR IRUWXLWR RX IRUoD PDLRU TXH SUHMXGLTXH R FXPSULPHQWR GD DWD
GHYLGDPHQWHFRPSURYDGRVHMXVWLILFDGRV
SRUUD]mRGHLQWHUHVVHS~EOLFRRX
DSHGLGRGRIRUQHFHGRU
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 &21',d®(6*(5$,6
 $V FRQGLo}HV JHUDLV GR IRUQHFLPHQWR WDLV FRPR RV SUD]RV SDUD HQWUHJD H
UHFHELPHQWR GR REMHWR DV REULJDo}HV GD $GPLQLVWUDomR H GR IRUQHFHGRU UHJLVWUDGR
SHQDOLGDGHV H GHPDLV FRQGLo}HV GR DMXVWH HQFRQWUDPVH GHILQLGRV QR 7HUPR GH
5HIHUrQFLDDQH[RDRHGLWDO
 eYHGDGRHIHWXDUDFUpVFLPRVQRVTXDQWLWDWLYRVIL[DGRVQHVWDDWDGHUHJLVWURGH
SUHoRVLQFOXVLYHRDFUpVFLPRGHTXHWUDWDRGRDUWGD/HLQ
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.

3DUDILUPH]DHYDOLGDGHGRSDFWXDGRDSUHVHQWH$WDIRLODYUDGDHP GXDV YLDVGH
LJXDO WHRU TXH GHSRLV GH OLGD H DFKDGD HP RUGHP YDL DVVLQDGD SHODV SDUWHV e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
'RP0DFHGR&RVWDGHPDLRGH

35()(,785$081,&,3$/'('200$&('2&267$
5HSUHVHQWDQWHOHJDO(JQDOGR3tWRQ0RXUD
&,663%$H&3)
3UHIHLWR0XQLFLSDO

9,$129,7$/7'$0(
5HSUHVHQWDQWHOHJDO Erlon Machado Ferreira
&,H&3)

$9,62'(/,&,7$d2

2 35(*2(,52 '$ 35()(,785$ 081,&,3$/ '( '20 0$&('2 &267$
GHVLJQDGR SHOD 3RUWDULD Q  WRUQD S~EOLFD D UHDOL]DomR GDV VHJXLQWHV
OLFLWDo}HV
35(*2 35(6(1&,$/ 1 653  2%-(72 &RQWUDWDomR GH HPSUHVD
HVSHFLDOL]DGDHPORFDomRGHHTXLSDPHQWRVSDOFRVRPLOXPLQDomRJHUDGRUEDQKHLUR
TXtPLFR WROGRV WHQGDV H WULR HOpWULFR SDUD DWHQGHU jV QHFHVVLGDGHV GDV 8QLGDGHV
$GPLQLVWUDWLYDV GD 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH 'RP 0DFHGR &RVWD '$7$ 
+25È5,2 KPLQ /2&$/ 3$5$ 5(7,5$'$ '2 (',7$/ (175(*$ '26
(19(/23(6 '( 3523267$ ( '2&80(17$d2 6DOD GH /LFLWDo}HV 3UDoD
&{QHJR -RVH /RXUHQoR VQ &HQWUR 'RP 0DFHGR &RVWD %$  GH VHJXQGD D VH[WD
IHLUD QRV KRUiULRV GH KPLQ jV KPLQ 3RGHUmR VHU VROLFLWDGDV LQIRUPDo}HV
VREUHDOLFLWDomRDFLPDDWUDYpVGRHPDLOFRSHOGRPPDFHGRFRVWD#JPDLOFRPRXSHOR
WHOID[   'RP0DFHGR&RVWD/HRQDUGRGH-HVXV6DQWRV
±3UHVLGHQWHGD&3/
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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

09

WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME (CNPJ/MF 14.990.524/0001-81), Rua Moreira
Coelho 127, sala 14 Amargosa - BA– contato (041) 3634-2241, representante Joao Lenon Mota da Silva.
Discriminação
%(%('2852 (/e75,&2
&203$&72
3$5$
*$55$)2 '( $*8$
0,1(5$/ '(  /,7526 
&$3$&,'$'(
'(
$50$=(1$0(172
12
5(6(59$7Ï5,2 '( 12
0Ë1,02  /,7526 
*$%,1(7( (0 3/È67,&2
,1-(7$'2

7$032
683(5,25 ( )5217$/ (0
3/È67,&2 5(6,67(17( 
7251(,5$6
 80$ 
3$5$ $*8$ 1$785$/ (
 80$ 
3$5$
$*8$
*(/$'$5(6(59$7Ï5,2
(0 3/È67,&2 $7Ï;,&2 
6(53(17,1$ (;7(51$ 
12
86$5
&202
(/(0(172
'(

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

R$ 400,00

UND

Valor Total

R$ 2000,00

Marca

LENOXX

05
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5()5,*(5$d2 2 *È6
&)&7(16292/76

',0(16®(6
'2
*$%,1(7(

$/785$
0Ë1,0$ '(  00 (
0È;,0$
00

/$5*85$ 0Ë1,0$  00
( 0È;,0$  00 
352)81','$'( 0Ë1,0$
'(  00 ( 0È;,0$ 
00
(635(0('25
'(
/$5$1-$
6(0,
,1'8675,$/
(0
$/80Ë1,2 &$3$&,'$'(
0Ë1,0$ 0/ &216802
 .:+ ',0(16®(6
0Ë1,0$6  ;  ; 
00 327(1&,$ 0Ë1,02
+3 7(162 
92/76
/$9$'25$
$/7$
35(662 35(662 
9$=2  7(162 
327Ç1&,$
&21680,'$
 3(62  &20
02725 81,9(56$/ 6(0
(6&29$6
&$%2
(/e75,&2
&20
12
0Ë1,02

0(7526
6,67(0$ $872 6723
0$1*8(,5$ &20 12
0Ë1,02  0(7526 '(
&2035,0(172
/$1d$
&20 %,&2 5(*8/È9(/
6(/2'2,10(752
/,48,',),&$'25
&$3$&,'$'(
0Ë1,0$
727$/ '2 &232 '( 
/,7526 5(9(67,0(172
'2 02725 (0 3/È67,&2
'( $/72 ,03$&72 &232
(03/È67,&25(6,67(17(
75$163$5(17(
(
*5$'8$'2 &20 12
0Ë1,02

75Ç6 
9(/2&,'$'(6 6,67(0$
38/6$5
327(1&,$
0Ë1,0$  : 7(162
92/76 0$18$/ '(
,16758d®(6
$6
6(*8,17(6
,1)250$d®(6 '(9(52
6(5 ,035(66$6 3(/2

UND



03
R$ 129,00

R$ 570,00
UND

03

UND

10
R$ 77,00

R$ 387,00

R$ 1.710,00

R$ 770,00

LOREN-SID

KARCHER

MALLORY
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)$%5,&$17(
',5(7$0(17( 62%5( $
(0%$/$*(0 (0 48( 2
352'872
(67$
$&21',&,21$'2
120(&13-
'2
)$%5,&$17( 0$5&$ '2
352'872
(1'(5(d2
'$7$ '( )$%5,&$d2 28
/27(
0È48,1$
'(
/$9$5
5283$&$3$&,'$'(
0Ë1,0$  .* 6,67(0$
785%2
3$,1(/
0(&Æ1,&2
$%(5785$
683(5,25 12 0Ë1,02 
352*5$0$6
'(
/$9$*(0  &,&/26 '(
/$9$*(092/76
5()5,*(5$'25 '83/(;
&20%,1$'2&$3$&,'$'(
'2 92/80( ,17(512
$&,0$ '(  /,7526
7(162  92/76 1$
&25
%5$1&$
&20
35$7(/(,5$6 3$5$ 2926
(
/$7,&Ë1,26
35$7(/(,5$6 ,17(51$6
*$9(7$63$5$9(*(7$,6
)587$6
(
&$51(6
&21*(/$'25
7,32
'(*(/2
/Æ03$'$
,17(51$ $*(17(6 '(
(;3$162 '$ (6380$
'( ,62/$d2 7e50,&$
(0
*È6
&,&/2

,623(17$12 &216802
'(
(1(5*,$
&&3 
,1)(5,25 $  Ë1',&(
'( (),&,Ç1&,$ .:+0Ç6 
,1)(5,25
$

5278/$*(0 &217(1'2
6(/2
352&(/
&20
&/$66,),&$d2
'2
,10(752 '( (),&,Ç1&,$
(1(5*e7,&$ $ 120(
'2 352'872 '$'26 '2
)$%5,&$17( ( 7(162
120,1$/
7(162
$/,0(17$d2
 &216802 (1(5*,$

&$5$&7(5Ë67,&$6
$',&,21$,6

9(/2&,'$'(6*5$'( '(

UND

02

UND

06

R$ 1.689,99



R$ 3.379,98 COLORMAQ

ESMALTEC
R$ 9.000,00
R$ 1.500,00

R$ 120,00
UND

R$ 480,00

CADENCE

04
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3527(d2 5(029Ë9(/
0$7(5,$/ 3/È67,&27,32
+e/,&(3È6',Æ0(752
&25%5$1&2
&2/&+21(7( 0$7(5,$/
(6380$ 5(9(67,0(172
1$3$
&2035,0(172

/$5*85$

(63(6685$$3/,&$d2
$8/$
'(
('8&$d2
)Ë6,&$
(
*,1È67,&$
'(16,'$'(
,035(6625$
08/7,)81&,21$/
7,32
,035(662 -$72 7,17$
5(62/8d2 ,035(662
 ;  7(162
$/,0(17$d2
%,92/7
5(62/8d2
6&$11(5

;

&$5$&7(5Ë67,&$6
$',&,21$,6
&2/25
6,67(0$
(&2
7$1.
&21(&7,9,'$'( 86% (
:,),
$50È5,2 &23$&2=,1+$
0$7(5,$/ $d2 7,32 '(
3$5('(
$&$%$0(172
683(5),&,$/
3,17$'2
&25
%5$1&$
48$17,'$'( 3257$6 
48$17,'$'(
35$7(/(,5$6  /$5*85$
 352)81','$'( 
$/785$
&$'(,5$
(0
32/,3523,/(12
0212%/2&2 6(0 $32,2
'( %5$d2 1$ &25
%5$1&$
'(
862
,17(512 28 (;7(512
&$3$&,'$'( '( &$5*$
0È;,0$  .* 75$7$'2
&20 5(6,1$ $17, 5$,26
89 2 352'872 '(9(5$
(;,%,5
'(
)250$
3(50$1(17( 2 120(
'2
)$%5,&$17(
$
1250$ 1%5  2
352'872 '(9(5$ 7(5
&(57,),&$'2
'(
&21)250,'$'( (0,7,'2
325
25*$1,602
$&5(',7$'2
3(/2

UND

R$ 29,00

R$ 1.450,00

XAVIER

R$ 696,00

R$ 10.440,00

ESPSON

R$ 328,00

R$ 1.640,00

ITATIAIA

R$ 29,00

R$ 8.700,00

BAEMBA

50

UND

15

UND

05

UND
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,10(752 (;,%,1'2 $
,'(17,),&$d2
'$
&(57,),&$d2
&2038/6Ï5,$
&21)250( ',632672 1$
3257$5,$ 1  '(
'2,10(752
0(6$
3/È67,&$
0$7(5,$/
3/È67,&2
)250$72
48$'5$'2
&25
%5$1&$
&2035,0(172

/$5*85$  $3/,&$d2
75$%$/+26'(&$032

UND

23



R$ 70,00

Valor Total da Proposta

1.610,00

BAEMBA

R$ 41.566,98

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.
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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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