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ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº.  009/2017/SRP  

 

Aos 16 dias do mês de Agosto de 2017, o Município de Amargosa, com sede na Praça Lourival 

Monte, s/nº. , Centro, Amargosa, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 13.825.484/0001-50, neste ato 

representado por JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR, nos termos da Lei nº 10.520/02, 

do Decreto nº 183/13; do Decreto nº 353/2006; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666/93, e as demais normas legais correlatas, em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2017, conforme Ato 

publicado em 03/08/2017 e homologado em 27/09/2017, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a 

eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de 

Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos 

pela empresa ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.612.101/0001-74, com sede na ESTRADA DA MURIÇOCA N° 6 SÃO MARCOS, CEP 

41.250-420, no Município de SALVADOR - BA, neste ato representada pelo Sr. Benedito 

Nilson de Jesus Rebouças, portador (a) da Cédula de Identidade nº 780864-00 e CPF nº 

083.586.645-91, cuja proposta foi classificada em 01º lugar no certame.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de informática, 

visando atender às necessidades dos diversos órgãos e secretarias municipais, conforme 

especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

REGISTRADO 

8 

KIT Teclado Mouse USB Simples com teclas macias 
e silenciosas, Teclas C/ Ciclos de Operações 
10.000.000 de tecladas Mouse óptico USB, Scroll 
macio, Design ergonômico, Compatível com: os 
principais sistemas operacionais,1 Apoio de Punho 
para Teclado em Gel, Atóxico.Resolução: 800 dpi, 1 
ANO DE GARANTIA 

UND 100 FORTREK R$ 72,00 

9 

Placa De Vídeo,Core Clock: 810MHz - CUDA Cores: 
96, Shader Clock: 1620MHz Memória: Tamanho da 
memória: 2GB, Interface de memória: 128-bit, Tipo 
de memória: GDDR3, Clock de memória efetivo: 
1400MHz, 1 ANO DE GARANTIA 

UND 25 AMD R$ 270,00 

14 

Fonte Universal P/ Notebook Knup Automática, C/ 
Visor Digital, Com 8 conectores para diversos tipos 
de Laptop ou monitores,Trava de segurança para 
garantir encaixe perfeito e polaridade correta nos 
conectores,Ajuste Automático de Tensão ( 15V - 24V 
) para diversos modelos de LaptopEntrada USB, 
Potencia de saída 90W Bivolt Automático,1 ANO DE 
GARANTIA 

UND 20 FORTREK R$ 99,85 
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15 

Disco magnético - hd para notebook ssd 240 gb, 
disco rígido de estado sólido com interface sata, 
dimensão do hd 2.5', tecnologia ssd capacidade 240 
gb tipo de drive interno, capacidade: 240 gb, tipo: 
interno, armazenamento: ssd - conexões: sata 
iii,velocidade máxima de transferência: 450 mbps, 
equipamento compatível: notebook, pc dimensões: 
altura: 70 mm - largura: 100 mm,espessura: 7 mm, 
peso: 86 grama,1 ANO DE GARANTIA 

UND 15 TOSHIBA R$ 296,00 

20 

Alicate De Crimpar Rj-45 Cat5 / Cat6 Tipo Amp 
Profissional,Corpo de aço com revestimento 
termoplástico;Compativel com a diretiva roh, Corpo 
anatômico, Ação de Crimpagem Vertical,Hastes em 
ferro fundido,Cabo emborrachado,Garantia:1 ANO 
DE GARANTIA 

UND 3 MULTITOC R$ 383,66 

21 

Cabo UTP 4 Pares CAT 6Referência: Giga Lan Cat.6 
Standard ROHS . Caixa com 305m  com as seguintes 
características: - Cabo de 4 pares trançados 
compostos por condutores sólidos de cobre, 
23AWG, isolados em polietileno de alta densidade; - 
Impedância Característica 100_15% - Capa externa 
em PVC não propagante a chama, com 
flamabilidade: CMR (Riser Communication Cable) 
ou LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); - Em 
conformidade com a diretiva RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances); - Marcação sequencial 
métrica decrescente; - O cabo deve ser fabricado com 
material LSZH; - O produto deve atender os 
requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 
6; - Normas: ABNT14703; - Certificações: Anatel. - 
Deverá estar impresso no cabo: Marca, U/UTP, 
Categoria, Flamabilidade, RoHS, Norma NBR 14703, 
Certificado Anatel e marcação sequencial métrica 
decrescente. - Garantia mínima de 12 meses; 
Garantia mínima de 12 meses para o serviço.SRP: 
Não 

UND 15 LEGRAND R$ 636,66 

22 

Conector macho rj 45 cat. 5e,características técnicas: 
conector macho rj-45; categoria cat. 5e; corpo em 
termoplástico de alto impacto que não propaga 
chamas; vias de contato produzidas em bronze 
fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de 
níquel e 1,27, micrômetros de ouro; compatível com 
os padrões de montagem t568a e t568b; normas 
aplicáveis eia/tia 568 b.2 e seus adendos, 
iso/iec11801, nbr 14565; iso9001/iso14001; contatos 
adequados para condutores sólidos ou flexíveis; 
deverá constar logotipo da marca em cada peça; 
sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de 
voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma 
eia/tia 568 b.2 (balanced twisted pair cabling 
components), para cabeamento horizontal; o rj 45 
deverá ser entregue com todos os componentes para 
a perfeita CONECTORIZAÇÃO; GARANTIA 12 
MESES. 

UND 5000 FORTREK R$ 0,51 

26 

Conector Fêmea Rj45 Keystone Cat5e Branco Com 
100 peças por pacote,Tomada RJ 45, fêmea cat. 5e, 
Padrão 568A ou 568B, Corpo em termoplástico de 
alto impacto, Utilizado em caixas de so brepor e 
patch panels, descarregados,1 ANO DE GARANTIA 

UND 10 LEGRAND R$ 248,00 
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28 

Conector RJ45 fêmea Cat6A Conectores RJ45 fêmea 
CAT.6a segundo requisitos da norma ANSI/TIA-
568-C para CAT.6a. Deve possuir certificação ETL 
de desempenho elétrico segundo a norma EIA/TIA 
568 C.2. Desempenho garantido para até 4 conexões 
em canais de 100 metros. Corpo em termoplástico de 
alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). 
Vias de contato produzidas em bronze fosforoso 
com camadas de 2,54 micrômetro de níquel e 1,27 
micrômetro de ouro. Terminais de conexão em 
bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para 
condutores de 22 a 26 AWG. Fornecido com capa 
traseira metalizada, garantindo melhor desempenho 
elétrico. Disponível em pinagem T568A/B. 
Fornecido nas cores Azul, Bege, Branco, Preto e 
Vermelho para U/UTP. O conector permite a 
montagem do cabo em ângulos de 90º e 180º. Capa 
traseira já fornecidas com o conector. Compatível 
com todos os patch panels descarregados, espelhos e 
tomadas. Fabricante deve ter certificado RoHS 
(Green TI). 

UND 162 LEGRAND R$ 21,11 

32 

Memória Ram DDR 3 8GB de capacidade com 
dissipador de calor 1600 MHZ,Características: 
Marca: HyperX, Modelo: HX318C10F/8 
Especificações:Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM, 
Capacidade: 8GB, Aceleração: DDR3 1866. Cas 
Latência: 10 

UND 50 CORSAR R$ 339,98 

41 
CABO HDMI de 5 Metros com conector, banhado a 
ouro. 

UND 50 FORTREK R$ 21,18 

 

 

1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

 

2.1. São participantes os seguintes órgãos: 

a) Secretaria Municipal de Saúde 

b) Secretaria Municipal de Educação 

c) Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação 

d) Secretaria Municipal de Agricultura 

e) Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

f) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

g) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

h) Outras 

 

2.2. 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 
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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 183/2013, e na Lei nº 8.666/93. 

 

2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 

e registrados na ata de registro de preços. 

 

2.5. 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, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

 

2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor 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 

 

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. 

 

4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

 

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 

registro, sem aplicação de penalidade;  

 

4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a 

ordem de classificação original do certame. 
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4.2. 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: 

 

4.3. 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. 

 

4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

 

4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 

quando cabível. 

 

4.6. 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. 

 

4.7. 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 comercializadoras, 

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. 

 

4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento 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. 

 

4.9. 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, nos 

termos do parágrafo único do Decreto Municipal nº.  183/13. 

 

4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

 

4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 

Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

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: 

 

5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados: 

5.4.1. Por razões de interesse público; 

5.4.2. A pedido do fornecedor. 

 

5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do 

registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

 

6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas 

licitações com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante 

pronta entrega, independente do valor. 

6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos 

hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, 

nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas 

essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de 

pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão 

contratual, dentre outras pertinentes. 

6.2. 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 b) descrever outro instrumento similar), conforme 

disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto 

Municipal nº 183/2013. 

6.3. 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. 
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6.4.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor total 

licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os requisitos constantes 

da Seção “DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do Edital de licitação que deu origem à 

presente ata de registro de preços. 

6.8. 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 

 

7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº.  8.666/93, até o limite legal. 

   

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

 

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

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

 

9. 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 RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

10. Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 

DEFINITIVO” do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

12. 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.  
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12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, 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. 

12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

 

14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o 

Termo de Referência e a proposta da empresa.  

 

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto 

nº 354/2006, do Decreto n° 353/2006, do Decreto nº 183/13, da Lei Complementar nº 123/06, e 

da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente. 

 

14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Amargosa, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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