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RETIFICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ 15.088.800/0001-83
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2022-PP
A Prefeitura Municipal de Rio Real no uso de suas atribuições legais torna público, a
HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório Pregão Presencial nº 004-2022-PP,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS E
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E ALUNOS MATRICULADOS
NO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO
MUNICÍPIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE RIO REAL ESTADO DE BAHIA. Considerando as disposições da lei 10.520/02 e lei 8.666/93, e
o que consta no referido processo, em favor da empresa: RIO REAL BUSINEES E
SERVICOS EIRELI – ME - CNPJ: 26.756.505/0001-80, Onde se lê: vencedora do
certame do item 01 ao 62 perfazendo o valor global mensal de R$ 273.516,00
(duzentos e setenta e três mil quinhentos e dezesseis reais), Leia-se: vencedora do
certame do item 01 ao 62 perfazendo o valor global mensal de R$ 275.214,00
(duzentos e setenta e cinco mil duzentos e quatorze reais). Rio Real/BA, 16 de
fevereiro de 2022, Antônio Alves dos Santos - Prefeito.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83

ATA DE REGISTRO DE PREQOS
PREGAO PRESENCIAL N° 003-2022-PP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL, ESTADO DA BAHIA, por intermedio
da Secretaria Municipal de Administragao, inscrita no CNPJ sob o n°
15.088.800/0001-83, com sede na Rua Rui Barbosa s/n, bairro centro - RIO
REAL/BA, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Sr. Antonio Alves de Oliveira,
considerando o julgamento do PREGAO PRESENCIAL N° 003-2022-PP, para o
Registro de Pregos, e a sua respectiva homologagao, RESOLVE registrar os
pregos das empresas, atendendo as condigoes previstas no instrumento
convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Pregos, sujeitando-se as
partes as normas constantes das Leis n° 10.520/02, n° 8.666/93 e alteragoes, em
especial ao Decreto Municipal n°. 20 de 05 de Janeiro de 2017, e em conformidade
com as disposigoes a seguir.
DO OBJETO
Constitui Objeto da Presente Ata, o Registro de Pregos para futura e eventual
contratagao para o fornecimento de pSes, para atender as necessidades das
diversas secretarias do Municipio de Rio Real - Bahia, conforme descrito e
especificado no Anexo 01 - Termo de Referenda e Proposta, parte integrante e
indissoluvel do edital para o Sistema de Registro de Pregos", de acordo com o art.
55, XI da Lei n° 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do
presente instrumento para todos os fins de direito.
DA LEGISLACAO APLICAVEL
O fornecimento objeto deste Contrato sera regido pelas regras da Lei n°
10.520/2002, do Decreto n° 3555/2000 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93,
combinada com as demais normas de direito aplicaveis a esp^cie e pelo que consta
no processo administrative N° 097-2021-LIC celebrado na modalidade de Pregao
Presencial n° 003-2022-PP e Decreto Municipal n°. 20 de 05 de Janeiro de 2017.
DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAQAMENTO
Os paes serao fornecidos pelos pregos registrados constantes do Anexo I desta Ata.
§1° - O pagamento ser£ efetuado ap6s liquidagao da despesa, por meio de cr6dito
em conta corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de ate 08 (oito) dias,
mediante a apresentagao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor
responsavel pelo recebimento do objeto.
§2° - Para fazer jus ao pagamento, o Fornecedor devera apresentar, juntamente
com o documento de cobranga e Ordem de fornecimento, com o respective termo de
recebimento, atestado pelo setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
REAL, prova de regularidade para com as Fazendas Federal Municipal e Estadual,
FGTS/CRFeCNDT.
§3° - Nenhum pagamento ser& efetuado & Fornecedor enquanto houver penddneia
de liquidagao de obrigag^o financeira, em virtude de penalidade ou inadimpldncia
contratual.
.
§4° - N3o havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado^
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ-15.088.800/0001-83

§5° - No caso de atraso de pagamento, ser£ utilizado, para atualizagSo do valor
mencionado no caput desta Clausula, o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor INPC/IBGE.
§6° - Nestes pregos estao inclufdos todas as despesas que, direta ou indiretamente,
decorram da execugao deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos
sociais, trabalhistas e previdencicirios, administragao, tributes, emolumentos e
contribuigoes de qualquer natureza.
DO REAJUSTE DE PRECOS
Nao havera reajuste de pregos durante o periodo contratado.
§1° - Se durante o periodo de vigencia do registro de pregos ocorrer aumento de
pregos no objeto do fornecimento a serem contratados, em conformidade com a
legislagao pertinente, os mesmos serao readequados, a fim de manter o equilibrio
economico-financeiro do contrato, devendo a comprovagao ser feita pela
apresentagao ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da raz§o que
autorizou o referido aumento;
§2° - A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os pregos e
vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que
os vigentes.
§3° - Os pregos registrados poderao, tamb6m, ser revistos em caso de desequilibrio
economico-financeiro dos mesmos, que elevem os custos dos bens registrados, ou
em decorrencia de eventual redugao daqueles praticados no mercado.
DA VIGENCIA
A vigencia da presente Ata de Registro de Pregos e de 12 (doze) meses, contados
da data de sua assinatura.

DA ENTREG A E RECEBIM ENTO DO O BJETO
Os paes, objeto desta Ata, serao entregues na sede do Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Administragao, de forma parcelada, mediante solicitagao desta e nas
quantidades indicadas pela mesma, num prazo mSximo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da solicitagao.
§1° - O fornecimento, quando solicitado, devera ser feito durante o prazo de vigencia
estabelecido. Findo este, as partes nao poderao exigir uma da outra o exaurimento
dos quantitativos previstos no instrumento convocatorio, considerando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrario, exaurido o limite
quantitative antes do encerramento do prazo contratual, a Administragao podera
acrescer o objeto ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65,
§1° da Lei n° 8.666/93.
§2° - A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL nSo se obriga a adquirir Os paes
registrados nesta Ata de Registro de Pregos, nem mesmo das quantidades
indicadas nas planilhas, podendo promover o fornecimento, com suas necessidades,
podendo ainda realizar licitagao especlfica para aquisigio de urn ou mais itens,
hipotese em que, em igualdades de condigoes e pregos, o beneficiario do registro
tera preferencia, nos termos do Art. 15, § 4° da Lei 8.666/93.
DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas oriundas do objeto desta licitagao correr§o a conta dos recursos
orgamentcirios contidos no orgamento do municipio, conforme § 4° artigo 4° do
Decreto Municipal n° 020/2017^
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ-15.088.800/0001-83

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL, durante a vigencia desta Ata,
compromete-se a:
• Notificar o fornecedor registrado quanto a requisigao dos produtos mediante o
envio da nota de empenho, a ser repassada via e-mail ou retirada pessoalmente
pelo fornecedor sendo que a nota de empenho repassada ao fornecedor poder&
equivaler a uma ordem de fornecimento;
• Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde
que observadas as normas de seguranpa;
• Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
• Efetuar os pagamentos devidos observadas as condigoes estabelecidas nesta Ata;
• Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pregos
registrados permanecem compativeis com os praticados no mercado.
O fornecedor, durante a vigencia desta Ata, compromete-se a:
• Manter, durante toda a vigencia desta Ata de Registro de Pregos, as exigdncias de
habilitagao ou condigdes determinadas no procedimento da licitagao que deu origem
a presente Ata, sob pena de sua rescisdo e aplicagao das penalidades ora previstas;
• Fornecer o produto conforme especificagao e prego registrados e na forma
prevista;
• Alocar todos os recursos necesscirios para se obter urn perfeito fornecimento, de
forma plena e satisfatdria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza
da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL;
• Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigagdes e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado,
fornecer ao Municlpio de RIO REAL comprovante de quitagao com os brgaos
competentes;
• Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais,
decorrentes de faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO REAL ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagao ou o acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL;
• Responsabilizar-se pela obtengao de Alvaras, Licengas ou quaisquer outros
Termos de Autorizagao que se fagam necessarios a execugao do fornecimento;
• Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL, sem pr6via e expressa anuencia.
• Nao realizar associagao com outrem, cesscio ou transferencia total ou parcial, bem
como a fusao, cisao ou incorporagSo, sem previa a expressa anufencia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL.
DAS PENALIDADES E MULTAS
Pelo atraso injustificado na execugao do Fornecimento, pela inexecugao total ou
parcial do objeto pactuado, conforme o caso, A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
REAL podera aplicar ao Fornecedor as seguintes sangoes, previstas no art. 87 da
Lei n° 8.666/93, garantida a pr6via defesa, sem prejuizo de perda da garantia
prestada>^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ-15.088.800/0001-83

I -10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigagSo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipotese de negar-se a efetuar o refor$o da caugao, dentro de 10(dez) dias
contados da data de sua convocagao.
II - 0,3% (tres decimo por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor
por parte do servigos nao realizado.
Ill- 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do servigo nao realizado,
por cada dia subsequente ao trig6simo. Podendo a multa ser descontada dos
pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL, ou cobrada
diretamente da empresa, amigavel ou judicialmente.
IV - suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragao do Municlpio de RIO REAL, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo PCiblica.
DA RESC1SAO
A inexecugao, total ou parcial, do Fornecimento, atem das penalidades constantes
da clausula anterior, ensejara a sua rescisao por ato unilateral e escrito da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.
Paragrafo unico - Quando a rescisdo ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do
art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa do Fornecedor, sete esta
ressarcida dos prejuizos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforms
preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal.
Na hipotese de rescisao administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei n°. 8.666/93.
DAS ALTERACQES
Este instrumento podera ser alterado na ocorrencia de quaisquer fatos estipulados
no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§1° - O Fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os
acrescimos e supressoes que se fizerem necessaries, ate o limits legal previsto no
art. 65, §1° da Lei n° 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do
fornecimento.
§2° - Nenhum acrescimo ou supress^o podete exceder o limits estabelecido nesta
condigao, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes, de
acordo com o art. 65, §2°, II da lei n° 8.666/93.

DO ACO M PANHAM ENTO E DA FISCALIZACAO
Na forma do que dispoe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, fica designado a servidora a
Sr1. Aira Taina dos Santos Silva - CPF n° 066.134.065-11, lotada na Secretaria
Municipal de Finangas, para acompanhar e fiscalizar execug&o da presents Ata de
Registro de Pregos.
§1° - A fiscalizagao compete, entre outras atribuigoes, verificar a conformidade da
execugao do Fornecimento com as normas especificadas, se os procedimentos ssto
adequados para garantir a qualidade desejada.
§2° - A agao da fiscalizagao n3o exonera o Fornecedor de suas responsabilidades
contratuais/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ-15.088.800/0001-83

DO RECEB1MENTO DO OBJETO
O objeto deste Fornecimento serS recebido de acordo com o disposto art. 73, II, a e
b da Lei n° 8.666/93.
DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de RIO REAL, Estado da Bahia,
como unico competente para dirimir as questoes que porventura surgirem na
execugao do presente Fornecimento, com renuncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na
presenga de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.
Rio Real/BA, 11 de fevereiro de 2021.

I^UNltlPIO DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83

r

MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 16.914.880/0001-41

TESTEMUNHAS:
C^O/v\fc(5'S

(k (Lims Mo-
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Anexo I
REGISTRO DE PREQOS
Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Pregos N° 003-2022-PP,
celebrada entre Munidpio de RIO REAL e a empresa cujos pregos estao a seguir
registrados, por item, em face da realizagSo do Pregao Presencial N° 003-2022-PP.

M ATEUS CERQ UEIRA DO S SANTO S -M E

EMPRESA:
CNPJ:

16.914.880/0001-41

END.:

TRAVESSA
DO
MERCADO,
CENTRO, RIO REAL - BAHIA.

REPRESENTANTE
LEGAL:

M ATEUS CERQ UEIRA DO S SANTO S

ITEM QTDE. UN

1

117000 UND

2

66500 UND

|FONE: (75) 3426-1742
39, E-MAIL:
lmatheus celta@hotmail.com

ESPECIFICAQAO

VALOR

u n it Ar io

PAO DE LEITE: NAO DEVE APRESENTAR QUEIMADURAS E
SUA
COLORAQAO
DEVE
MOSTRAR
TONALIDADE
REGULARES. O MIOLO DEVE SER LEVE, COM POROSIDADE
REGULAR E COLORA£AO CLARA E UNIFORME. NAO DEVE R$ 0,52
APRESENTAR ODOR DE FERMENTAQAO E DE FUMAQA. A
FARINHA DE TRIGO EMPREGADA NA CONFECQAO DO PAO
DEVERA SER ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIPO FOLICO.
PAO FRANCES; COMPOSIQAO MINIMA DA MASSA: 40G DE
FARINHA DE TRIGO, 0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORQADOR, 24
ML DE AGUA, 0,2G DE AQOCAR; 1,2G DE FERMENTO
BIOLOGICO, 0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50
GRAMAS POR UNIDADE. NAO DEVE APRESENTAR
QUEIMADURAS E SUA COLORAQAO DEVE MOSTRAR R$ 0,52
TONALIDADE REGULARES. O MIOLO DEVE SER LEVE, COM
POROSIDADE REGULAR E COLORAQAO CLARA E
UNIFORME.
NAO
DEVE
APRESENTAR
ODOR
DE
FERMENTAQAO E DE FUMAQA. A FARINHA DE TRIGO
EMPREGADA NA CONFECQAO DO PAO DEVERA SER
ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO F6LICO.
______ _
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ATA DE REGISTRO DE PREQOS
PREGAO ELETR6NICO N° 001-2022-PE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL, ESTADO DA BAHIA, por intermedio
da Secretaria Municipal de Saude, inscrita no CNPJ sob o n° 15.088.800/0001-83,
com sede na Rua Rui Barbosa s/n, bairro centra - RIO REAL/BA, neste ato
representada pelo seu Prefeito, o Sr. AntOnio Alves dos Santos, considerando o
julgamento do PREGAO ELETRONICO N° 001-2022, para o Sistema de Registro
de Pregos, e a sua respectiva homologagao, RESOLVE registrar os pregos das
empresas, atendendo as condigoes previstas no instrumento convocatdrio e as
constantes desta Ata de Registro de Pregos, sujeitando-se as partes i-is normas
constantes das Leis n° 10.520/02, n° 8.666/93 e alteragoes, em especial ao Decreto
Municipal n°. 20 de 05 de janeiro de 2017, e em conformidade com as disposigoes a
seguir.
DO OBJETO
Registro de Pregos para futura e eventual contratagao de empresa para o
fornecimento eletrodomesticos, equipamentos e suprimentos de inform£tica para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Rio
Real - Estado da Bahia, em conformidade com as especificagoes e quantitativos
constantes no Anexo I - Termo de Referencia do Edital, parte integrante e
indissoluvel do edital, independentemente de qualquer reprodugao, atraves do
Sistema de Registro de Pregos do Preg3o Eletronico n° 001-2022-PE.
DA LEGISLACAO APLICAVEL
O fornecimento objeto desta Ata, ser£ regldo pelas regras da Lei n° 10.520/2Q02, do
Decreto n° 3555/2000 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93, combinada commas
demais normas de direito aplicaveis & especie e pelo que consta no process'o
administrative N° 005-2022-LIC celebrado na modalidade de Pregao Eletronico n°
001-2022-PE, atraves do Sistema de Registro de Pregos e Decreto Municipal n°. 20
de 05 de janeiro de 2017.
DO PRECO E DAS CONDICQES DE PAGAMENTO
Os produtos serao fornecidos pelos pregos registrados constantes do Anexo I desta
Ata.
§1° O valor global desta Ata e de R$ 17.680,34 (dezessete mil seiscentos e oitenta
reais e trinta e quatro centavos), por urn periodo de doze (12) meses, de acordo com
a clausula primeira, inclufdas todas as despesas com fretes, impostos e demais
encargos incidentes sobre o objeto deste contrato, inclusive entregas no enderego
da Secretaria Municipal de Administragdi
Oocumento assinado digitalmente
WORLDCOMERCIO E Auhirto de forma rfiglMl
SERVICOSDE
t porWORLDCOMERGOE
I.irmnaa>vi/*a
As£FMC05 DE IN FOSMATICA
INFORMATICA
/WtwtMaaoooiw
EIRELI:197966640001-Oaaosr»2U3.i«iiJ7:43
-03OT
37

GILSON SOARES PEREIRA
Data: 14/02/2022 09:40:37-0300
Verlfiqueem https://vcrilicador.iti.br

4
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§2° O pagamento sera efetuado ap6s liquidagao da despesa, por meio de cr6dito em
conta corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de ate 30° (trig6simo) dia,
mediante a apresentagao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor
responsavel pelo recebimento do objeto.
§3° - Para fazer jus ao pagamento, o Fornecedor deverS apresentar, juntamente
com o documento de cobranga e a Ordem de fornecimento, com o respective termo
de recebimento, atestado pelo setor competente do Municlpio de RIO REAL, prova
de regularidade para com as Fazendas Federal e Estaduai e prova de regularidade
perante o Institute Nacional do Seguro Social - INSS, FGTS, CRF e CNDT.
§4° - Nenhum pagamento sera efetuado & Fornecedor enquanto houver penddneia
de liquidagao de obrigagao financeira, em virtude de penalidade ou inadimplencia
contratual.
§5° - Nao havera, sob hipbtese alguma, pagamento antecipado.
§6° - No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizagao do valor
mencionado no caput desia Clausula, o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor INPC/IBGE.
§7° - Nestes pregos estao incluidos todas as despesas que, direta ou indiretamente,
decorram da execugao deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, administragao, tributes, emolumentos e
contribuigbes de qualquer natureza.
DO REAJUSTE DE PREGOS
Nao havera reajuste de pregos durante o penodo contratado.
§1° - Se durante o perlodo de vigencia do registro de pregos ocorrer aumento de
pregos no objeto do fornecimento a serem contratados, em conformidade com a
legislagao pertinents, os mesmos serSo readequados, a fim de manter o equillbrio
econbmico-financeiro do contrato, devendo a comprovagao ser feita pela
apresentagao ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razbo que
autorizou o referido aumento;
§2° - A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os pregos e
vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que
os vigentes.
§3° - Os pregos registrados poderao, tamb6m, ser revistos em caso de desequillbrio
econbmico-financeiro dos mesmos, que elevem os custos dos bens registrados, ou
em decorrencia de eventual redugao daqueles praticados no mercado.
DA VIGENCIA
A vigencia da presente Ata de Registro de Pregos e de 12 (doze) meses, contados
da data de sua assinatura.

DA EN TR EG A E R EC EBIM EN TO DO O BJETO
Os produtos, objeto desta Ata, serbo entregues na sede do Almoxarifado da
Secretaria Municipal de Administragbo, localizada a Praga Rui Barbosa, Centro, S/N,
RIO REAL, Estado da Bahia, no hor£rio de 08h00min as 17h00min, de 2a d 6a feiraDocumento essinado digitalmente
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de forma parcelada, mediante solicita9§o desta e nas quantidades indicadas pela
mesma, num prazo maximo de 05 (cinco) dlas, contados a partir da solicitagdo.
§1° - O fornecimento, quando solicitado, deverS ser feito durante o prazo de vig§ncia
estabelecido. Findo este, as partes n3b poderao exigir uma da outra o exaurimento
dos quantitativos previstos no instrumento convocatorio, considerando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrario, exaurido o limite
quantitative antes do encerramento do prazo contratual, a AdministragSo podera
acrescer o objeto ate o limite de 25% (vlnte e cinco por cento), nos termos do art. 65,
§1° da Lei n° 8.666/93.
§2° - O Municipio de RIO REAL n§o se obriga a adquirir os produtos registrados
nesta Ata de Registro de Pregos, nem mesmo das quantidades indicadas nas
planilhas, podendo promover a aquisigdo em unidades de acordo com suas
necessidades, podendo ainda realizar licitagSo especifica para aquisigao de um ou
mais itens, hipotese em que, em igualdades de condigoes e pregos, o beneficterio do
registro tera preferencia, nos termos do Art. 15, § 4° da Lei 8.666/93.
DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas oriundas do objeto desta licitagao correrao a conta dos recursos
orgamentarios contidos no orgamento do municipio, conforme § 4° artigo 4° do
Decreto Municipal n° 020/2017.
DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
O Municipio de RIO REAL, durante a vigdneia desta Ata, compromete-se a:
• Notificar o fornecedor registrado quanto £ requisigao dos produtos mediante o
envio da nota de empenho, a ser repassada via e-mail ou retirada pessoalmente
pelo fornecedor sendo que a nota de empenho repassada ao fornecedor podera
equivaler a uma ordem de fornecimento;
• Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde
que observadas as normas de seguranga;
• Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
produtos;
• Efetuar os pagamentos devidos observadas as condigoes estabelecidas nesta Ata;
• Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pregos
registrados permanecem compativeis com os praticados no mercado.
Os fornecedores, durante a vigencla desta Ata, comprometem-se a:
• Manter, durante toda a vigencia desta Ata de Registro de Pregos, as exigSncias de
habiiitagao ou condigoes determinadas no procedimento da licitagao que deu origem
a presente Ata, sob pena de sua rescisdo e aplicagao das penalidades ora previstas;
• Fornecer os produtos requisitados atendendo a solicitagao e autorizada pela
Secretaria Municipal de Saude no prazo estabelecido e no local indicado pelo Setor
competente, acompanhadas de notas para conferencia, que ocorrera no ato da
entrega no local de recebimento, pelo funcion£rio competente;
• Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas os Produtos entregues em
desacordo com os requisitos estabelecidos no EditaK
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• Repor, em 48 (quarenta e oito) horas os Produtos recusados pelo servidor publico
responsavel pelo recebimento;
• Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.° 8.078/90 - C6digo de
Defesa do Consumidor, pelos vicios de qualidade ou quantidade dos produtos
adquiridos, que os tornem improprios ou inadequados ao consume a que se
destinam ou Ihes diminuam o valor, sem prejuizo das demais disposigoes do CDC;
• Alocar todos os recursos necessaries para se obter urn perfeito fornecimento, de
forma plena e satisfatoria, sem onus adicionais de qualquer natureza do Municipio
de RIO REAL;
• Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigagdes e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado,
fornecer ao Municipio de RIO REAL comprovante de quitagao com os brgSos
competentes;
• Responsabilizar-se por eventuais multas, municipals, estaduais e federais,
decorrentes de faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municipio de RIO REAL
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do fornecimento, n§o
excluindo ou reduzindo essa responsabiltdade a fiscalizagao ou o acompanhamento
pelo Municipio de RIO REAL;
• Responsabilizar-se pela obtengao de AEvaras, Licengas ou quaisquer outros
Termos de Autorizagao que se fagam necessaries a execugao do fornecimento;
• Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Municipio de
RIO REAL, sem previa e expressa anuSncia.
• Nao realizar associagao com outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bem
como a fusao, cisao ou incorporagao, sem previa a expressa anuencia do Municipio
de RIO REAL.
DAS PENALIDADES E MULTAS
Pelo atraso injustificado na execugSo do Fornecimento, pela inexecugdo total ou
parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o Municipio de RIO REAL poder£
aplicar ao Fornecedor as seguintes sangSes, previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93,
garantida a previa defesa, sem prejuizo de perda da garantia prestada;
I -10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagao.
II - 0,3% (tres decimo por cento) ao dia, atd o trigesimo dia de atraso, sobre o valor
por parte do fornecimento nao realizado.
Ill- 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do servigo nao realizado,
por cada dia subsequente ao trig6simo. Podendo a multa ser descontada dos
pagamentos devidos pelo Municipio de RIO REAL, ou cobrada diretamente da
empresa, amigavel ou judicialmente.
IV - suspense© temporSria de participar em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragao do Municipio de RIO REAL, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publican
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DA RESCISAO

A inexecugao, total ou parcial, do Fornecimento, alem das penalidades constantes
da clausula anterior, ensejara a sua rescisdo por ato unilateral e escrito do Municipio
de RIO REAL, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n°
8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.
Paragrafo unico - Quando a rescis3o ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do
art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa do Fornecedor, ser$ esta
ressarcida dos prejuizos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme
preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal.
Na hipdtese de rescisio administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei n°. 8.666/93.
DAS ALTERACOES
Este instrumento podera ser alterado na ocorrencia de quaisquer fatos estipulados
no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§1° - O Fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os
acrescimos e supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite legal previsto no
art. 65, §1° da Lei n° 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do
fornecimento.
§2° - Nenhum acrPscimo ou supressSo podera exceder o limite estabelecido nesta
condigao, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes, de
acordo com o art. 65, §2°, II da lei n° 8.666/93.

DO AC O M PAN H AM EN TO E D A FISC ALIZAC AO
Na forma do que dispoe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, fica designado a servidora a
Sr*. Aira Taina dos Santos Silva - CPF n° 066.134.065-11, lotada na Secretaria
Municipal de Finangas, para acompanhar e fiscalizar execugao da presente Ata de
Registro de Pregos.
§1° - A fiscalizagao compete, entre outras atribuigoes, verificar a conformidade da
execugao do Fornecimento com as normas especificadas, se os procedimentos s3o
adequados para garantir a qualidade desejada.
§2° - A agao da fiscalizagao nao exonera o Fornecedor de suas responsabilidades
contratuais.
DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto deste Fornecimento sera recebido de acordo com o disposto art. 73, II, a e
b da Lei n° 8.666/93/^
Documento assinado digitalmenie
WORLD COMERClb! Awlnido deform. dlglMI
kf por WORLD COMEROO E
E SERVICOS DE
, SERVICOS
SE
9
DE
INFORMATICA An f o r mat ic a
EIRELI:19796664gS^2‘-^;-34

0137

//

GILSON SOARES PEREIRA
□ata: 14/02/2012 09:49:16-0300
Verifique em https://verificador.lti.br

-osw

Certificação Digital: HPR1NWCH-B2RVUCQY-RA8HGDIZ-AGOAOKAY
Versão eletrônica disponível em: http://www.rioreal.ba.gov.br

Edição 981 | Ano 5
16 de fevereiro de 2022
Página 15

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83

DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de RIO REAL, Estado da Bahia,
como unico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na
execugao do presente Fornecimento, com renuncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na
presenga de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.
Rio Real/BA, 11 de fevereiro de 2021.

MUtilC+PIO DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83
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Anexo I
REGISTRO DE PREQOS
Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Pre50S N° 001-2022-PE,
celebrada entre Municfpio de RIO REAL e as empresas cujos pregos estao a seguir
registrados, por lote, em face da realiza$ao do Pregao Eletronico N° 001-2022-PE.
jEMPRESA:

|GS SERVICE COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI

| CNPJ:

118.195.038/0001-22

|FONE: (75) 9.8174-4482

END.:

RUA MANOEL GOMES DE CERQUEIRA, E-MAIL:
gs.gilson@hotmail.com
15, CENTRO OURigANGAS - BAHIA.

REPRESENTANTE
LEGAL:

GILSON SOARES PEREIRA

LOTE 01 (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
ITEM QTDE. UN

1

2

ESPECIFICAgAO

MARCA

VALOR

u n it Ar io

7

jAR CONDICIONADO COM CLIMATIZAgAO ARENAS
FRIO, TIPO SPLIT MINIMO DE 12000 BTU COM KIT
UND DE INSTALAQAO CONTENDO 5 METROS DE CONSUL
COBRE, SUPORTE EM Ago, 5 METROS DE CABO,
5 METROS DE ESPONJOSO.

R$1.809,12

1

FREEZER, HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 546
LITROS,
COM
TAMPAS,
PUXADORES
ANATOMICOS COM FECHADURAS, TERMOSTATO
DUPLA
FUNgAO
(CONGELADOR
OU
CONSERVADOR), RODiZIOS DE NYLON, COR
METAL
UND BRANCA, TENSAO 220 VOLTS. ROTULAGEM
FRIO
CONTENDO CLASSIFICAgAO DO INMETRO DE
EFICIENCIA ENERGETICA A, NOME DO PRODUTO,
DADOS DO FABRICANTE E TENSAO NOMINAL.
GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 (UM)
ANO.

R$4.277,50
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| EM PRES A:

jWORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

|CNPJ:

j 19.796.664/0001-37

|FONE: (75) 32472397 / 9 8166-0682

RUA ALBERTO NOGUEIRA, N0.E-MAIL:
23, CENTRO, IRARA - BAHIA, latendimento.worldprint@hotniail.com

END.:

REPRESENTANTE
THIAGO DE SANTANA XAVIER
LEGAL:
|LOTE 02 (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
ITEM QTDE. UN

ESPECIFICAQAO

MARCA

VALOR
UNITARIO

MOUSE, OPTICO, TIPO MINI-MOUSE, 80(|
DPI, PADRAO USB, 2 BOTdES, MAIS BOTAC
SCROLL, ERGONOMICO, COMPATIVEL COM
WINDOWS E LINUX. - RESOLUQAO MINIMA
800 DPI. - TECNOLOGIA DE SENSOR
OPTICO SEM ESFERA. - CONECTOR USB. ]
02 (DOIS) BOTOES. - RODA DE ROLAGEM]
(SCROLL) PARA ROLAGEM DA TEL/{
1

3

MANUAL OU AUTOMATICA, SELECIONAVEL
POR CLICK NA RODA DE ROLAGEM. •!
UND
MULTILASER R$ 15,00
CORPO ERGONOMICO, TAMANHO MIN r
(NAO SERA ACEITO MOUSE COM TAMANHC
NORMAL), DESENHO SIMETRICO PARA USC
POR DESTROS E CANHOTOS. - CORPOl
COM CORES SOLIDAS (NAO SERA ACEITC
COM DESENHOS OU FIGURAS EXCETC
LOGOMARCA
DO
FABRICANTE),
INSTRUCOES
DE
OPERAgAO
E
INSTALAQAO EM PORTUGUES. GARANTIA
MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO.
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NO-BREAK
1.2KVA/600W
REAL
COM
POTENCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTENClAi
REAL MINIMA DE 600W; TENSAO ENTRADa J

2

1

115/127/220
VOLTS
(EM
CORRENTE
i
ALTERNADA)
COM
COMUTAQAO
j
AUTOMATICA; TENSAO DE SAIDA 110
VOLTS, ALARMES AUDIOVISUAL; BATERlAi
UND INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLEN^TS SHARA
*
CARGA
MINIMO
15
MINUTOS
CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS;^
POSSUIR NO MINIMO 06 TOMADAS DE
SAIDA PADRAO BRASILEIRO; O PRODUTOi
DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA
OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE
12MESES.
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR PC,|
107 TECLAS, LAYOUT PADRAO ABNT-2
ESTENDIDO,
CONECTOR
USB,
COM
TECLAS PARA WINDOWS. CONSTRUIDO EM
TERMOPLASTICO DE COR UNICA - MINIMC
DE 107 TECLAS EM ANGULO RETO, COM*
GRAVASAO PERMANENTE (A LASER Oli

3

3

i]

R$ 550,00
■!

(

TRANSFERENCIA A QUENTE) DAS LETRAS*
E SIMBOLOS. - TECLAS BACKSPACE E;
F
ENTER DE TAMAN HO DUPLO. - BLOCfi
NUMERICO SEPARADO DAS DEMAIS. AS*
TECLAS POWER OFF E SLEEP, SE,
UND EXISTIREM, DEVEM ESTAR EM BLOCC* MOVITEC
SEPARADO DO BLOCO QUE CONTEM AS'
TECLAS INSERT E DELETE. ACIONAMENTOf
POR
MEMBRANA
CAPAC1TIVA
COM'

I

R$ 48,00

*

CURSO
DE
RETORNO
TACTIL.
ACIONAMENTO
MINIMO
DE
3,5
",
DISTANCIA ENTRE AS
MILIMETROS.
*
TECLAS DE NO MINIMO 5 MILIMETROS (NO
TOPO). - REGULAGEM DE INCLINAgAO.J
INDICATIVO LUMINOSO NO ECLADO DC*
STATUS DAS FUNCIONALIDADES NUM
LOCK E CAPS LOCK. GARANTIA DE 1 ANOj
DO FABRICANTE.
I
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