PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
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PRAA MANOEL NOVAES, 99 -CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

AlA DE REGISTRO DE PREOS N ° 02/2019
PREGAO PRESENCIAL No 056/2018
VALIDADE: 11/0112020
Aos 11 de Janeiro de 2019, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA - BA, inscrita no CNPJ sob on.°
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, n ° 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentissirno Sr. Prefeito José Goncalves de Oliveira, brasileiro, major, portador da
cOdula cia identidade n o 04898622 41 SSP/BA e do CPF n o 474.506.225-72, residente a domiciliado na Av.
Manoel Roque Rodrigues, 93, Centro - Serrolandia - Bahia /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
SERROLANDIA, pessoa juridica de direito pUblico interno, corn sede a Praça Manoel Novaes, s/n - Centro Serrolândia - Bahia, inscrito no CNPJ n ° 11.324.599/0001-35, representado neste ato pale SO Aline Oliveira
Mendes, brasileira, major, portadora da cedula do CPF n o 966.806.525-53, residente e domiciliado na Praça
Ruy Barbosa, s/n - Centro - Serroléndia - Bahia/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa
juridica de direito pUblico interno, com sede A Praça Manoel Novaes, s/n - Centro - Serroléndia - BA, inscrito no
CNPJ sob o n ° 13.723.130/0001-02, neste ato representado pela Sra. Gislaine Moreira Machado Vilas Boas,
inscrita no CPF n o 270.069.055-91, residente e domiciliado na Praça Leopoldo Vilas Boas- Sot Nascente Serrolêndia - Bahia, denominada CONTRATANTE a do outro Iado o Empresa VENUS COMERCIO DE
UTILIDADES LTDA - ME, com sede RUA ALTINO DE OLIVEIRA, 227, ALTO DA COLINA, VARZEA DA ROck
inscrita no CNPJ sob n° 17.318.994/0001-91, lriscriçAo Estadual n ° 105.839.013-ME, Dados bancários: BANCO
COOPERATIVO DO BRASIL S.A.(SICOOB), Agencia - 3025, Conta Corrente - 17467-0, representada neste
ato pelo Sr.(a) NICASSIO ARAUJO SILVA, nos termos das Leis n o . 8.666/93 e 10.520/02, e das demais
normas legais aplicaveis, em face da classificaçao das propostas apresentadas no Pregao de Registro de
Preços n ° . 056/2018, resultado de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo
administrativo n ° .344/2018, RESOLVE registrar os precos pare Contrataçao de empresa do ramo pars Registro
de Preços, pare fornecimento de Material Permanente diversos pare atendimento das diversas secretarias do
rnunicipio de Serrolândia - BA,, durante o periodo de validade cia presente ATA DE REGISTRO DE PREçOS,
oferecidos pale empress acima citada, classificada em primeiro lugar pare os totes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificaçoes constantes da proposta de precos, qua passa a fazer parte desta, tendo sido
Os precos ofertados peta empresa VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME cuja proposta foi
classificada em 10 lugar no certame acima referenciado.

CLAUSULA I - DO OBJETO
Contratacâo de empresa do ramo para Registro de Preços, para fornecimento de Material Permanente diversos
pare atendimento das diversas secretaries do municipio cia Serrolândia - BA,
CLAUSULA II - DA VALIDADE DOS PREOS
A presente Ate de Registro de Precos terA validade a partir da assinatura ate 11/01/2020. E admitida sua
prorrogaçao quando os preços continuarem Be mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuéncia das
partes.
Durante a prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, a Prefeitura nâo sera obrigado a firmar as
contrataçães qua daIs poderao advir, facultando-se a realizaçâo de Iicitaçao especIfica pare a aquisicAo
pretendida, sendo assegurado ao beneficiArio do registro preferéncia de fornecimento em igualdade de
condiçOes.
PARAGRAFO CINICO - PREOS REGISTRAIDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME na presente Ate
em 7.010,00, conforme o detalhamento em anexo Unico;
CLAUSULA III - DOTAcAO ORQAMENTARIA
- SECRETARIA: SECRETARIA DE FINANcAs, PROJ./ATJV.: 2208 - MANUTENçA0 DA SECRETARIA DE FINANçAS,
ELEMENTO: 33903100- PREM.CULTURAIS, FONTE DE RECURSO: RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROJ./ATIV.: 2301 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
ELEMENTO: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RECURSO: REC. IMP. E TRANSF.
IMP. -SAUDE-15%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROJ./ATIV.: 2303 - MANUTENçAO DAS ATIVIDADES EM SAUDE DA
FAMILIA, ELEMENTO: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RECURSO:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS;
- SECRETARLA.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROJ./ATIV.: 2304- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF.

ELEMENTO: 44905200- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RECURSO; TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO SUS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV,: 2901 - GESTAO DO FUNDO DE
ASSISTENCIA, ELEMENTO: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RECURSO:
RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ/Ally.: 2902 - MANUTENçAO DA PROTEçAO
SOCIAL BASICA, ELEMENTO: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RECURSO:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2903 - GESTAO DO CADASTRO
UNICO/BOLSA FAMILIA, ELEMENTO: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE
RECURSO: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS;
CLAUSULA IV - DA LJTILIZAcAO DA AlA DE REGISTRO DE PREOS
A presente Ata de Registro de Preps, durante sua vigência, poderâ ser utilizada por qualquer ôrgào ou
entidade da Administraçâo quo náo tonha participado do certame Iicitatorio, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pale empresa signatária da presente Ata de Registro de Preps é a especificado de
acordo corn a respective classificaçao no Pregao no. 056/2018.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanta ao preço, as clausulas e condiçoes
constantes do edital do Pregao no. 056/2018, que integra o presente instrumento do comprornisso.
Em cada fornecimento, o preco unitário a ser pago será 0 constante da proposta apresentada no Pregao n°.
056/2018, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a intogram.
CLAUSULA V - DO PRAZO E DAS CONDIcOES DE ExEcuçAo/ ENTREGA:
5.1 - A Licitanto vencedora obñga-se a entregar o objeto deste PREGAO, em conformidade cam as
especificacoes descritas no Termo do Referenda (Especificaçoes Minimas do Objeto) do Edital e seus anexos
e na Proposta Financoira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituiçao do mesmo, caso
nâo esteja em conformidade cam as referidas especificaçoes.
5.1.1 - Serao recusados os objetos que nao atendam as especificacOes constantes no Edital da referida
licitação e/ou qua não esteja adequado para o usa.
5.2 - Os objetos deverâo ser no ato da entrega, apropriados para a usa. 0 CONTRATANTE se reserva o direito
de devolver, no todo ou em parts, os quo näo atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato.
5.3 - Caso haja interrupçao ou atraso na entrega, a CONTRATADA entrogará justificativa escrita em ate 24
horas contadas do prazo de entrega constante do item 5.1. Ajustificativa será analisada pelo CONTRATANTE
quo tomaré as providéncias necessérias para adequaçâo do fornecirnento.
5.4 - 0 objeto desto certame serão entregues somente a pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, quo
procoderé a conferencia cam base no pedido oscrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo corn o pedido,
a nota fiscal será atestada; 5.5 - A Proponente vencedora obriga-so a fornecer o objeto deste PREGAO, em conformidade com as
especificaçôes descritas no neste Tormo de Referencia e do Edital e na sua Proposta Financeira apresentada,
sendo de sue inteira responsabilidado a substituição do mesmo, no prazo do 04 (quatro horas), caso nAo
esteja em conformidade corn as referidas espocificacOes, ficando a CONTRATANTE corn o direito de rojeitar
no todo ou em parte as objetos entreguos.
5.6 - Todas as despesas relativas a entrega, tais como, fretes 0/au transportes, correrão par responsabilidade
oxclusivarnente da licitanto vencedora.
5.7- A contratada devera fornecer a mercadoña do forma parcelada de acordo corn a solicitado no local
destinado polo CONTRATANTE, no prazo méximo de 8 (oito) dias;
5.8 - Os materials fornecidos deverâo de acordo corn a recornendação com o exigido no Edital o seus anexos.
5.9 - Nâo Sorâo aceitos as produtos em desacordo cam a exigido no Edital.
CLAUSULA VI - OBRIGAcôES DAS PARTIES
6.1 Constitui obrigacâo da contratante:
a) Prestar as informacoes e os esclarecimentos que vonham a ser solicitados polo contratado;
Designer Sorvidor responsavol pelo recebimento e conferéncia do objeto deste instrumento;
b)
C)
Efetuar Os pagamentos conformo disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigaçao do contratado
a) Manter durante toda a execucão do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes par ela assumidas,
tadas as condicOes de habilitação e qualificaçao exigidas na Iicitaçaa;
b) Arcar corn todos Os encargos e obrigacOes do natureza trabalhista, previdenciária, acidentéria, tributária,
administrativa e civil, decorrentes da execução do objeto deste contrato;

c) Arcar corn todo e qualquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, causados ao MUNICIPPO e/ou a
terceiros por sua culpa, em consequéncia de erros, ma realizaçao do serviço contratado, impericia prOpria,
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade no cumprimento do objeto contratado;
d) Refazer ou corrigir, as sues expenses, a prestação executada em desacordo corn o estabelecido no
contrato ou em desacordo corn a Iogislacão aplicavel;
e) Responsabilizar-se integralrnente por todos as comprornissos assumidos neste contrato;
f) Possuir sernpre a disposição do municipio a objeto deste contrato, salvo casos fortuitos ou força major;
g) Todas as despesas relatives a entrega, tais corno, fretes e/ou transportes, correrâo par responsabilidade
exciusivamente da licitante vencedora.
Subclausula Unica. Os prazos de adirnplemento das obrigacoes contratadas adrnitem prorrogaçâo nos casos
e condicôes especificados no paragrafo 1 1 do artigo 57 da Lei n.° 8.666/93, e a solicitação dilatOria, sempre par
escrito, fundarnentada e instruida corn os documentos necessários a comprovaçâo das alegacOes, deverA ser
recebida contemporanearnente ao fato qua a ensejar
CLAUStJLA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecuçâo total ou parcial do contrato, a Adrninistracao poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensäo ca falta cornetida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei n°.
6.666/93 e na Lei n°. 10.520/02:
a) Adverténcia, nas hipoteses de execução irregular de quo não resulto prejuizo para a Adrninistracao;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipOtesos de inexecuQâo do cantrato, com ou sem prejuizo
para a Administracâo;
c) Suspensâo temporéria do direito de licitar e de contratar com a Uniâo par periodo do ate cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 70 da Lei n°10.520/02;
d) Declaraçâo do inidoneidade pare licitar ou contratar corn a Administracâo PUblica, enquanto pordurarem os
motivos determinantes da punicão ou ate qua seja prornovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos terrnos do art. 87, inciso IV, da Lei n° 6.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivaçao aplicar-se-a a multa de trés décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando a lirnite de dez por cento, salvo Se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Adrninistraçao;
t) A aplicaçâo des multas acima referidas não impede, a criteria da Administraçâo, a aplicaçâo des dernais
sançOes a que so refere esta cléusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dies corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a licitante impedido de participar de IicitaçOes e/ou contratar com
o mesmo por urn periodo de ate cinco anos.
CLAUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREOS
E vedado qualquer reajuste durante a prazo de validade da ate de registro do precos.
A revisâo de valores, para mais ou pare rnenos, poderá ocorrer do oficio ou a pedido do licitante signatário da
eta do registro de preços, nas seguintes condicOos:
a) para rnais, visando manter a equilibria econornico-financeiro inicial da proposta, nos torrnos do art. 65, ll,"d"
da Lei n°. 8.666/93, desde qua dernonstrada, por parte do fornecodor, alteração substancial nos preços
praticados no mercedo, por motivo de force malor, caso fartuito, fato do principe e/ou fato da administraçâo; e
b) pare menos, quando a Administraçao verificar qua a preço registrado encontra-se substancialmonte superior
ao praticado no mercedo.
Visando subsidiar eventuais revisôes, a Prefeiture podera elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLAUSULA IX - DAS C0NDIcOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA AlA DE REGISTRO DE PREOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos polo requisitante consoante a disposto
no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, e dornais normas pertinentes.
CLAUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
A Ata de Registro de Preços poderé ser cancelada, do piano direito: Pela Administraçao, quando:
a) a detentora nâo curnprir as obrigaçOes constante desta Ata do Registro do Preços;
b) a detentora der causa a rescisâo administrative de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer des hipéteses de inexecuçao total ou parcial de contrato decorrente de registro do preços;
d) os preços registrados se apresenterem superiores aos praticados no mercado;
e) par rezôes do interesse pUblico devidamente demonstradas e justificadas pela Administraçâo.
f) A cornunicaçào do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondéncia,

juritando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessIvel a endereço da detentora, a cornunicação seré feita par
publicaçâo no Diário Oficial do MunicIpio, considerando-se cancelado 0 preco registrado após 1 (urn) dia da
publicaçâo.
h) Pala detentora, quando, mediante soiicitacâo por escrito, comprovar estar impossibilitada de curnprir as
exigéncias desta Ata de Registro de Preços.
CLAUSULA XI - DA AUTORIzA(;AO PARA AQUISIcAO E EMISSAO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisiçães do objeto da presente Ate de Registro de Preps serâo autorizadas, pelo Setor de Cornpras do
Municipio.
b) A ernissâo das Ordens do Fornecimento, sua retificaçâo ou cancelamento, total ou parcial, serao igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLAUSULA XII - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
As quantidades inicialrnente contratadas poderao ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do §
no. 65, da Lei n°.8.666/93.
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CAPITULO XIII - DAS DISPOSIcOES FINAlS
Integram esta Ata, o edital do Pregão n°. 056/2018 e a proposta da empresaVENUs COMERCIO DE
UTILIDADES LTDA - ME, classificada em 1 1 lugar.
Fica eleito a foro de Serroléndia/BA para dirirnir quaisquer questoes decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo corn a Lei n°. 10.520/2002, e dernais normas aplicáveis.
E, par estareni justas e contratadas, as partes assinam a presente Instrumento em trés vias do igual tear e
forma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

FLJNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATANTE
VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNI-IAS;
1-Nome:
CPF/RG:

2-Nome:__________________________
CPF/RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
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PRAA MANOEL NOVAES, 99

-

SERROLANDIA

CNN.: 14196703000141
Pagina:

CEP.: 44710000
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2NEXO UNICO

am
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sr110-100M~
lm
TV LED 32" CONVERSOR CIGITAL2 HDMI, 1USD CLOSED CAPTION, BLEED
TIMER, SAP, ENTRADAS: ENTRADA DE VIDEO E AUDIO ESTEREO (RCA) E
ENTRADA RE PAPA TV ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA) E TV A CA9O

UN

3

930.00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA

2

CARRINNO TRANSPORTE EM AQO, TR.ATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA
EPDXI, CAPACIDAOE 150KG, ALTURA 94CM, LARGURA 57CM, 04 RODAS DC
BORRACNA, TIPO PLATAFORMA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS 0DM 03
BANDEJAS, COMPRIMENTO 90CM. APLICAQAO MOvIMENTAçAO MATERIAL

UN

1

50000

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

11

TV LEO 32" CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI. 1 USO CLOSED CAPTION, BLEED
TIMER, SAP, ENTRAOAS: ENTRADA DE VIDEO B AUDIO ESTERED (RCA) E
ENTRADA RF PAPA TV ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA) £ TV A CABO

UN

4

930,00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

2.79000 AOC/LE32M1475

ZI1?
500,00 Feroar/ccp200

WXWRA
3,720,00 AOC/LE32M1475
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