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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029-2021-PE

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE Rk) REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83

ATA DE REGISTRO DE PREQO!:
N° 029-2021-PE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL, ESTADO D . BAHIA, por intermedio da
Secretaria Municipal de Administragao, inscrita no CNPJ sob c n° 15.088.800/0001-83, com
sede na Rua Rui Barbosa s/n, bairro centre - RIO REAL/BA neste ato representada pelo
seu Prefeito, o Sr. Antonio Alves dos Santos, consideranci .■ o julgamento do PREGAO
ELETROn i CO N° 029-2021-PE, para o Sistema de Registro.^e Pregos, e a sua respectiva
homologagao, RESOLVE registrar os pregos das empresas, atendendo as condigoes
previstas no instrument© 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 disposigdes a seguir.
!

DO OBJETO
Registro de pregos para futura e eventual contratagao de empresa para o fornecimento de
equipamentos e suprimentos de informatica, para atend^r a demanda das diversas
secretarias deste municipio de Rio Real/BA., em conformidade com as especificagdes e
quantitativos constantes no Anexo I - Termo de Referencia do Edital, parte integrant© e
indissoluvel do edital, independentemente de qualquer repro< ugao, atraves do Sistema de
Registro de Pregos do Pregao Eletronico n° 029-2021-PE
DA l e g is l a c Ao a p l ic Av e l
O fornecimento objeto desta Ata, sera regido pelas regras da ,ei n° 10.520/2002, do Decreto
n° 3555/2000 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93, combirada com as demais normas de
direito aplicaveis a ©specie e pelo que consta no processo administrative N° 077-2021-LIC
celebrado na modalidade de Pregao Eletronico n° 029-2021-PE, atraves do Sistema de
Registro de Pregos e Decreto Municipal n°. 20 de 05 de janeirc de 2017.
DO PRECO E DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO
Os produtos serao fornecidos pelos pregos registrados constantes do Anexo I desta Ata.
§1° O valor global estimado desta Ata e de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos
reals), por um penodo de doze (12) meses, de acordo com -a clausula primeira, incluidas
todas as despesas com fretes, impostos e demais encargos b;;identes sobre o objeto deste
contrato, inclusive entregas no enderego da Secretaria Municipal de Administragao.
§2° O pagamento sera efetuado apos liquidagao da despesa, jor meio de credito em conta
corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de ate 3° (oitavo) dias, mediante a
apresentagao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificad: pelo setor responsavel pelo
; recebimento do objeto.
§3° - Para fazer jus ao pagamento, o Fornecedor devera ii.oresentar, juntamente com o
documento de cobranga e a Ordem de fornecimento, t om o respective termo de
recebimento, atestado pelo setor competente do Municfp.o de RIO REAL, prova de
regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual e prova de regularidade perante o
Institute Nacional do Seguro Social - INSS, FGTS, CRF e CNDT.
§4° - Nenhum pagamento sera efetuado a Fornecedor erquanto houver pendencia de
liquidagao de obrigagao financeira, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.
§5° - Nao havers, sob hipotese alguma, pagamento antecipado
§6° - No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizagao do valor mencionado
no caput desta Clausula, o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor- INPC/IBGE.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83
§7° - Nestes pregos estao incliridos 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 contribuigoes de
qualquer natureza.

\
i

t

DO REAJUSTE DE PRECOS
* Nao haver£ 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 ser§o readequados, a fim de manter o equilibrio economico-financeiro do
contrato, devendo a comprovagao serfeita pela apresentagao ao CONTRATANTE, por parte
da CONTRADADA, da razao 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, tambem, 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 mere,ado.

i

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

i

i

i

Os produtos, objeto desta Ata, serao entregues na sede do Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Administragao, de forma parcelada, mediarte solicitagao desta e nas
quantidades indicadas pela mesma, num prazo maximo de 05;(cinco) dias, contados a partir
da solicitagao.
t _§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 instrument© convocatorio, ccr.siderando-se perfeitamente
realizado o objeto contratual. Ao contrario, exaurido o limite quantitative antes do
j encerramento do prazo contratual, a Administragao poderS acrescer o objeto ate o limite de
1 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/93.
t §2° - O Municipio de RIO REAL nao se obriga a adquirir os produtos registrados nesta Ata
de Registro de Pregos, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo
t promover a aquisigao em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda
1 realizar licitagao espedfica para aquisigao de urn ou mais. dtens, hipotese em que, em
igualdades de condigdes e pregos, o beneficiario do registro tera preferencia, nos termos do
! Art. 15, §4° da Lei 8.666/93.

d a d o t a c Ao o r c a me n t Ar ia
As despesas oriundas do objeto desta licitagao correrao a conta dos recursos
; orgamentarios contidos no orgamento do municipio, conform© § 4° artigo 4° do Decreto
| Municipal n° 020/2017.
^
DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
O Municipio 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 fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor sendo
•'<
t

S'

j

\
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l

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ -15.088.800/0001-83
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;
• Notlficar 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 vigencia desta Ata, comprometem-se a:
• Manter, durante toda a vigencia desta Ata de Registro de Pregos, as exiggncias de
habilitagao ou condigoes determinadas no procedimento da, licitagao que deu origem a
presente Ata, sob pena de sua rescisao e aplicagao das penalidades ora previstas;
' • Fornecer os produtos requisitados atendendo a solicitagao e autorizada pela Secretaria
Municipal de Administragao no prazo estabelecido e no local indicado pelo Setor
f competente, acompanhadas de notas para conferencia, que ocorrera no ato da entrega no
t local de recebimento, pelo funcionario competente;
• Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas os Produtos entregues aquem ou alem
do ponto de maturagao ou em desacordo com os requisitos estabelecidos no Edital;
• Repor, em 48 (quarenta e oito) horas os Produtos, recusados pelo servidor publico
responsive! pelo recebimento;
• Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.° 8.078/90 - Codigo de Defesa do
Consumidor, pelos vicios de qualidade ou quantidade dos produtos adquiridos, que os
tornem imprbprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou Ihes diminuam o
valor, sem prejuizo das demais disposigdes do CDC;
,
• Alocar todos os recursos necessirios para se obter urn perfeito fornecimento, de forma
i plena e satisfatoria, sem onus adicionais de qualquer natureza do Municipio de RIO REAL;
J • Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigagoes e tributes decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
Municipio de RIO REAL comprovante de quitagao com os orgaos competentes;
• Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaddais 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, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo Municipio de
RIO REAL;
t* Responsabilizar-se pela obtengao de Alvaris, Licengas ou quaisquer outros Termos de
f Autorizagao que se fagam necessaries a execugao do fornecimento;
I • Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Municipio de RIO
REAL, sem previa e expressa anuencia.
• 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 execugao do Fornecimento, pela inexecugao total ou parcial do
objeto pactuado, conforme o caso, o Municipio de RIO REAL podera aplicar ao Fornecedor
as seguintes sangdes, 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
i
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\
i hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10(dez) dias contados da
data de sua convocagao.
II - 0,3% (tres d6cimo por cento) ao dia, ate 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 trigesimo. Podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos
I pelo Municipio de RIO REAL, ou cobrada diretamente da empresa, amigavel ou
j judicialmente.
IIV - suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
t Administragao do Municipio de RIO REAL, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
DA RESCISAO
A inexecugao, total ou parcial, do Fornecimento, alem das penalidades constantes da
clausula anterior, ensejara a sua rescisao 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.

i

I Paragrafo unico - Quando a rescisao ocorrer, com base hos incisos XII a XVII do art. 78 da
Lei supracitada, sem que tenha havido culpa do Fornecedor, sera esta ressarcida dos
prejuizos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2° do art.
79 do mesmo diploma legal.
j Na hipdtese 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 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
i acrescimos e supressoes que se fizerem necessarios, ate o (imite legal previsto no art. 65,
j §1° da Lei n° 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do fornecimento.
§2° - Nenhum acrescimo ou supressao 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 ACOMPANHAMENTQ E DA FISCALIZACAO
Na forma do que dispoe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, fica designada a servidora Sr.a Aira
Taina dos Santos Silva - CPF n° 066.134.065-11, lotado na Secretaria Municipal de
j Administragao deste Orgao, para acompanhar e fiscajizar 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 sao adequados para
garantir a qualidade desejada.
.
§2° - A agao da fiscalizagao nao exonera o Fornecedor. de suas responsabilidades
contratuais.
DO RECEBIMENTO DO OBJETO
I O objeto destepornecimento sera recebido de acordo com o disposto art. 73, II, a e 5 da Lei
n° 8.666/93^
!

I

;

t.

*
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!

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 oufro.
* •?

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumehto na
presenga de 02 (duas) testemunhas, a fim de que pro'duza seus efeitos legais.

Rio Real/BA, 14 de outubro de 2021.

i
i

l
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PREFEITtWRA'MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83 :

*
t
T

!

AILTON CORREIA MARTINS - EPP
CNPJ: 07.215.337/0001-65
;
F

>
*
»

t
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Anexo I
REGISTRO DE PREQOS
Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Pregos N° 029-2021-PE, celebrada
entre Municfpio de RIO REAL e a empresa cujos pregos estac,a seguir registrados, por lote,
'em face da realizagao do Pregao Eletronico N° 029-2021-PE.

AILTON CORREIA MARTINS - EPP

EMPRESA:

07.215.337/0001-65

END.:

RUA RODRIGUES LIMA, N° 14, 1° ANDAR, E-MAIL:
ailton maxcenter@hotmail.com
CENTRO, ALAGOINHAS - BAHIA.

REPRESENTANTE
LEGAL:

AILTON CORREIA MARTINS

ITEM i QTDE UN

ESPECIFICAQAO

i

!

FONE: (75) 3181-2000

CNPJ:

20

01

UND

MARCA

ESPECIFICAQOES;
CABO
HDMI
COMPRIMENTO:
1.80M
VERSAO:
1.4V
MATERIAL CONDUTOR: COBRE COR DO
CABO: BRANCO TIPO DE CONECTOR: HDvMI
RESOLUQAO DE SUPORTE: 720, 10801, 108pP
ATIz 4K * 2K E FORMATO DE SINAL DIGITAL FORTREK
AT£ 4K * 2K COMPATIBILIDADE RETROATIVA: 4K

VALOR
u n it Ar io

R$ 12,50

VERSAO 1.1, 1.2, 1.3 ETC. APLICAQAO: HDTV,
HOME THEATER, DVD PLAYER, PROJETOR,
PS3, XBOX360 E OUTROS DISPOSITIVOS
HDMI.

02

10

CX

t

t
i

I

i
03

25

UND

CAIXA DE CABO DE REDE; CAIXA DE CABO
DE REDE CAT 5, COM 305 METROS DE CABO MULTILASER R$ 275,00
DE 4 PARES COM 80% DE MALHA
*•;
2i
ESTABILIZADOR
BIVOLT 1000W 110/220V,
NOMINAL
DE
1000/1000VA,
POTENCIA
TENSAO DE ENTRADA, BIVOLT 115/22QV
a u t o mAt ic o ,
t e n s Ao
DE
SAiDA
115V,TEMPO
DE
RESPOSTA
DE SMS
R$ 440,00
ESTABILIZAQAO < 2 CICLOS DE REDES,
RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL> 90%,
FREQU£NCIA NOMINAL 60HZ, FAIXA DE
VARIAQAO DE FREQUIz NCIA 56 HZ A 64HZ.
p
'n
■f

i

i

D
D
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04

05

100

i

20

UND

UND

i

;

06

100

UND

i

50

07

UND

ATX
a l ime n t a q Ao
FONTE
DE
INFORMAQOES TEi CNICAS: CONECTOR DE
SAlDA ATX 20+4 PINOS - POT&NCIA MAXIMA
REAL DE 400W - FONTE BIVOLT - CHAVE
SELETORA DE TENSAO - COMPATfVEL COM
PLACAS-MAE DE 20 E 24 PINOS - CONECTOR
d e a l ime n t a q Ao
par a h d
s at a POTENCIA MAXIMA DE PICO WATTS - MTBF
DE 100.000 HORAS 25C; - PROTEQAO
c o n t r a c u r t o c ir c u it o OVP / OCP / scg - FORTREK
CHAVEAMENTO
MANUAL
110/230V V VENTILADOR DE 80MM ULTRA SILENCIOSQ. CABOS COM CAPA DE PROTEQAO - NORMAS
T^CNICAS
IEC60950
(
SEGURANQA
ELETRICA),
IEC61000
(SEGURANQA
ELETROMAGNErTICAS) - 1 CONECTOR ATX 20
+ 4 PINOS - 1 CONECTOR ATX 12V - 2
CONECTORES SATA - 3 CONECTORES IDE - 1
CONECTOR FDD.

R$ 160,00

NOBREAK BIVOLT PRETO 600 KVA, NUMERO
DE TOMADA DE SAlDA 4, AUTONOMIA DA
30
MINUTOS,
ALTURA15,20
BATERIA
CENTlMETROS,
LARGURA10,5 SMS
PROFUNDIDADE29.50
CENTIMETROS,
CENTlMETROS, PESO 6,50 KG E PADRAO
ABNT.

R$ 438,00

PEN DRIVER:
DE
INTERFACE
USB
ARMAZENAMENTO.

ALTA VELOCIDADE,
2.0,
16
GB
DE MULTILASER R$ 28,00

ROTEADOR
WIRELLES
SEM
FIO,
TECNOLOGIA DE TRANSMISSAO DE ALTO
DESEMPENHO COM VELOCIDADE DE ATE
1200 MBPS. PERMITE VELOCIDADE DE
CONEXAO DE ATE 1000 MBPS, PADR^ES
IEEE 802.11B/G/N. 1 PORTA WAN GIGA E 3
PORTAS LAN GIGA, ANTENA DE 5 DBI (1T X DLINK
1R). POTENCIA DE TRANSMISSAO WIRELESS
DE ATE 18 DBM (63 MW). QOS (WMM) PARA
o t imiz aq Ao d e a p l ic aq Oe s d e v o z ,e
VIDEO. CONTROLE DE BANDA POR IP.
FUNQAO ROTEADOR E WDS.
»-

i

El
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UND

SWITCH 16 PORTAS; SWITCH RUB 16PORTAS
RJ45, PADRAO AB'NT, COM VELOCIDADE DE
10/100, COM FONTE DE ALIMENTAQAO TENDA
BIVOLT

R$ 155,00

UND

SWITCH 24 PORTAS; SWITCH RUB24 PORTAS
RJ45, PADRAO ABNT, COM VELOCIDADE DE
10/100, COM FONTE DE ALIMENTAQAO INTELBRAS
BIVOLT

R$ 450,00

UND

SWITCH 8 PORTAS; SWITCH RUB 8 PORTAS
RJ45, PADRAO ABNT, COM VELOCIDADE DE
10/100, COM FONTE DE ALIMENTAQAO TP-LINK
BIVOLT

R$ 72,00
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