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Licitações

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-004-2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-067-2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No dia 14 de Maio de 2021, o Município de Apuarema, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Apuarema - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, com
inscrição no CNPJ sob nº 16.434.292/0001-00, com sede na Rua Jorge Souza Neto S/N –
Centro – CEP: 45.355-000 Apuarema – Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o senhor
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA, Portador da Cédula de Identidade n.º 0644140275 SSP
– BA, e CPF 561.140.605-04, residente na Fazenda Rancho Alegre, Povoado do Estivado,
Zona Rural, CEP: 45.355-000 – Apuarema – Bahia, nos termos da "Lei nº 10.520/02, Decreto
Federal nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº. 121/2021 e Decreto Nº 122/2021", e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no
PREGÃO ELETRÔNICO nº PP-004-2021-SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados
pela empresa beneficiária LUIZ CLAUDIO SANTOS SILVA DE JEQUIÉ - CNPJ:
07.631.205/0001-14, Sediada Na Rua Lélis Piedade, 347, Centro, Jequié-, neste ato
representado pelo Sr. LUIZ CLAUDIO SANTOS SILVA, portador da Cédula de Identidade n.º
933170858 SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 956.142.495-91;,
conforme quadro abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PERMANENTES E ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM QUANTIDADES
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS .
1.

, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:

01 - LUIZ CLAUDIO SANTOS SILVA DE JEQUIÉ - CNPJ: 07.631.205/0001-14; R$
162.000,00 (Cento E Sessenta E Dois Mil Reais), Valor estimado, correspondente ao Lote II.
LOTE II – EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES
Item

Discriminação

UND

Quant.

Unit

Total

Marca

1
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01

Computador (Desktop-Avançado)

UND

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante.
Computador desktop com processador que possua nomínimo 4 Núcleos,
8 thereads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura
ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que
define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS
3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis,
com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeodedicado
DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 1 GB de
memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1
ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas
de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou
DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de7200 RPM, interface
SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígidoSSD de 240 GB, interface
SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz.
Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado
USB, ABNT2, 107 teclas comfio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll
com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede
10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional
Windows
10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou
horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse
e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do
produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
Garantia de 12 meses.)

02

Computador (Desktop-Básico)

02

Tablet
(Sistema

15

R$ 2.600,00 R$ 39.000,00

BRAZIL PC

18

R$ 1.470,00 R$ 26.460,00

SANSUNG galaxy
Tab T290

UND

operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 8
polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímoQuad
Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de16GB ou superior;
Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de
no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi,
Bluetooth e 3G. Deve possuir
sistema de GPS integrado.)

04

BRAZIL PC

UND

(Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante.
Computador desktop com processador no mínimo quepossua no mínimo
4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de
1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos
de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando
em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura
ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que
define os padrões existentes. Possuir pelo menos
1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção
de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir
suporte ao MICROSOFT DIRECTX
10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo
2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display
PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de discoótico CD, DVD
rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI,
2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19polegadas (widescreen 16:9).
Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema
operacional Windows 10pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte
toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão
funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras
das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos
os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Garantia de 12 meses.)

03

R$ 4.300,00 R$ 8.600,00

No-break SMs NET 4+1.500 Bivolt
(Especificação mínima: que esteja em linha

de produção pelo
fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA.
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V(em
corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 /
115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual.
Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15
minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis
tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso,

UND

22

R$ 950,00

R$ 20.90,00

SMS - 27296

2
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reforma ou recondicionamento.
Garantia de 12 meses.)

05

Impressora Laser Multifuncional

UND

copiadora, scanner e fax opcional
(Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante;
impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático;
tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza,fax); memória 128 MB;
resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200
x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30
PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal
30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet
10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático, e scanner
com
alimentador automático com capacidade mínima de 50 folhas.)

06

Computador Portátil (Notebook)
(Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante.

Projetor Multimídia (Datashow)

Tela de Projeção

XEROX
B215/DNI

15

R$ 2.900,00 R$ 43.500,00

DATENDCMxB-4

03

R$ 2.300,00 R$ 6.900,00

EPSON
PowerLite X14+

UND

(Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante,
deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1024
x 768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os
seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada
USB. Luminosidade mínima de3000 lumens; Alto-falante integrado no
projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle
remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar
a exibiçãode arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o
usode pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.)

08

R$ 2.600,00 R$ 13.000,00

UND

Computador portátil (notebook) com processador quepossua no mínimo
4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB
velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de
disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos
idênticos de 4 GB cada, dotipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior,
tela LCD de 14, 15 polegadas widescreen ou superior, suportar resolução
1600 x 900pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão
ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com
conexão USB e botão de rolagem(scroll), interfaces de rede 10/100/1000
conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon
de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível
com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1
VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir
acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e
acondicionamento do equipamento, e trava de segurança com
chave para notebook . O equipamento deverá ser novo, sem uso,reforma
ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.)

07

05

UND

(Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo
fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no
mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura
eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuirposte central
com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da
tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo mattewhite (branco
opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas
pretas que permitaenquadramento da imagem. O equipamento deverá ser
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia minima de 12
meses.)

08

VALOR TOTAL LOTE II

R$ 455,00

R$ 3.600,00 Nardelli Nrt-003

R$ 162.000,00

As quantidades são estimadas em função de possível necessidade, não implicando em obrigação de
serem solicitadas em sua totalidade.

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.

O órgão gerenciador será a Prefeitura de Apuarema.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão

3
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gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas no "Decreto Municipal nº. 121/2021 e Decreto Nº
122/2021 Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente
a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006".
Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da Fornecimento, desde que esta
Fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
A Fornecimento ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento), dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo prestador das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do
art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro,
sem aplicação de penalidade;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido,
4.

4
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caso a comunicação ocorra antes da solicitação do fornecimento dos produtos, sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa
de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadas, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento
ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério
e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30(trinta)
dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão
devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos
processuais.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no
Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do
Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador publicará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para que ocorra a publicação legal do ato.
CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.

O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art.87daLei nº 8.666, de 1993, ou no
art.7º da Lei nº 10.520,de 2002.
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 comprovado
se justificados:
Por razões de interesse público;
A pedido do fornecedor.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador publicará o cancelamento do
registro Preços no Diário Oficial do Município, para que ocorra a publicação legal do ato.
CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

5
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6. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; (b) emissão de nota de
empenho de despesa; (c) autorização de compra; ou (e) descrever outro instrumento similar,
conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes no
Decreto Municipal nº 121/2021 de 22 de janeiro de 2021.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
É vedada a sub contratação total do objeto do contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
6.

Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado na forma do art. 57e art. 65 da Lei nº.8.666/93, até o limite legal.
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

7.

Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
8.

As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente,
nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

9.

O pagamento dar-se-á na formado item “DO PAGAMENTO “do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

6
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10.

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e,
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
11.

A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES”
do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da "Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº. 121/2021 e Decreto Nº 122/2021",
subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Jequié, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Apuarema-BA 14 De Maio De 2021.

______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA
Prefeito Municipal

_______________________________________________________
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-004-2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-067-2021
ATA DE REGISTRO DE
PREÇO
No dia 14 de Maio de 2021, o Município de Apuarema, por intermédio da
Prefeitura Municipal de Apuarema - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no CNPJ sob nº 16.434.292/0001-00, com sede na
Rua Jorge Souza Neto S/N – Centro – CEP: 45.355-000 Apuarema – Bahia, neste
ato representada pelo Prefeito o senhor JORGE ROGERIO COSTA SOUZA,
Portador da Cédula de Identidade n.º 0644140275 SSP – BA, e CPF 561.140.60504, residente na Fazenda Rancho Alegre, Povoado do Estivado, Zona Rural, CEP:
45.355-000 – Apuarema – Bahia, nos termos da "Lei nº 10.520/02, Decreto
Federal nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº. 121/2021 e Decreto Nº
122/2021", e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da
proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO nº PP-004-2021-SRP,
RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa beneficiária SOLMEDI
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA., CNPJ:
14.433.455/0001-05, Localizada na Avenida Lions Club, 386 A, Jequiezinho –
Jequié – Ba, CEP 45206-020, neste ato representado pelo Sr. Luiz Oyama
Passos Costa, portador da Cédula de Identidade n.º 811257126 SSP/BA, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 798.128.055-91; 02, conforme quadro
abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para SELEÇÃO DE PROPOSTA
VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ODONTOLÓGICOS A SEREM
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO, DE ACORDO COM QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
1.

Conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:
1 – SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA.,
CNPJ: 14.433.455/0001-05; R$ 7.400,00 (Sete Mil e Quatrocentos Reais), Valor

estimado, correspondente ao Lote I.
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LOTE I – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Item
01

Discriminação

UND

Lavadora Ultrassônica de até 15 litros

Bomba
de Vácuo de
Sugadora de Sangue e Saliva

Uso

Unit

Total

Marca

UND

Especificação mínima: Equipamento com gabinete e cesto em aço
inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de
segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital,
frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico
microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de
trabalho automático; controle detempo de trabalho indicado por leds;
cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação
elétrica será
definida pela entidade solicitante.

02

Quant.

Odontológico,

Especificação mínima de potência/vazão/estágio respectivamentede 05 a
2 HP/ a partir de 3 CFM/ duplo estágio

02

R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

SCHUSTER

02

R$ 1.700,00 R$ 3.400,00

GG

UND

VALOR TOTAL LOTE II

R$ 7.400,00

As quantidades são estimadas em função de possível necessidade, não implicando em
obrigação de serem solicitadas em sua totalidade.

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.
O órgão gerenciador será a Prefeitura de Apuarema.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no "Decreto
Municipal nº. 121/2021 e Decreto Nº 122/2021 Lei nº 10.520/02, Decreto Federal
nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei
Complementar nº 123/2006".
Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da Fornecimento,
desde que esta Fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.

A Fornecimento ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento), dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo prestador das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12(doze) meses, a contar da
data de sua assinatura.
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CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.
O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original do certame.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes da solicitação do fornecimento dos
produtos, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o
pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,
produtoras e/ou comercializadas, a ser realizada pela própria unidade, devendo a
deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída
com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para
decisão da Administração no prazo de 30(trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento dos produtos enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita
às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do
fornecedor prevista nesta Ata.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
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revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no
Diário Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa.
É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador publicará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para que ocorra a
publicação legal do ato.
CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.
O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo
administrativo específico, quando:
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art.87daLei nº 8.666, de
1993, ou no art.7º da Lei nº 10.520,de 2002.
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 comprovado se justificados:
Por razões de interesse público;
A pedido do fornecedor.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador publicará o cancelamento
do registro Preços no Diário Oficial do Município, para que ocorra a publicação
legal do ato.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo
a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento
contratual; (b) emissão de nota de empenho de despesa; (c) autorização de
compra; ou (e) descrever outro instrumento similar, conforme disposto no artigo
62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes no Decreto Municipal
nº 121/2021 de 22 de janeiro de 2021.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de
Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na
Ata de Registro de Preços.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
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Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta
à regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar
com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
É vedada a sub contratação total do objeto do contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
6.

Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57e art. 65 da Lei nº.8.666/93,
até o limite legal.
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO
7.
Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e
irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO
CONTRATADO
8.
As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,
respectivamente, nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
9.

O pagamento dar-se-á na formado item “DO PAGAMENTO “do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
10.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
11.

A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS
SANÇÕES” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da "Lei nº
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei
nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº. 121/2021 e
Decreto Nº 122/2021", subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Jequié,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Apuarema-BA 14 De Maio De 2021.
______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA
Prefeito Municipal

________________________________________

SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA.
- CNPJ: 14.433.455/0001-05 -
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