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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, presente de um lado a Prefeitura Municipal de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 

445, em Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e do outro as 

empresas JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com sede à Rua da Chácara, 12 – Centro 

- Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, inscrita no CNPJ sob nº 06.175.074/0001-45, representada 

pela senhora Zilma Pereira Neves, brasileira, maior, viúva, empresária, inscrita no CPF sob o nº 

910.790.205-00 e portador da CI/RG nº 07.851.396-05 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua da 

Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, simplesmente denominada de 

FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada 

no Processo Administrativo nº  067/2021, nos termos das leis federais nº 10.520/2002 e nº 

8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, Lei Municipal nº 863/2010 e pelos 

decretos federais nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019 e decretos municipais nº 572/2020 e nº 055/2019 

e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de convocação e em seus anexos, 

consoante as seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresas 

para fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de construção em geral, que serão 

destinados à manutenção das secretarias deste Município, especificados no item 1.1 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2021, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 
GRUPO 1  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

001 

Adesivo conexão hidráulica. Bisnaga 

com 75g, composição: 

acetona,metiletilcetona, tolual e resina 

pvc, prazo validade: 1 ano após 

fabricação, aplicação: tubos e 

conexões de pvc. 

BRASCOLA 160 unid R$ 1,95 R$ 312,00 
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002 

Adesivo conexão hidráulica. Frasco 

com 170g, composição: 

acetona,metiletilcetona,tolual e resina 

pvc, prazo validade: 1 ano após 

fabricação, aplicação: tubos e 

conexões de pvc 

BRASCOLA 46 unid R$ 4,90 R$ 225,40 

003 

Adesivo conexão hidráulica. Pote com 

850g, composição: 

acetona,metiletilcetona,tolual e resina 

pvc, prazo validade: 1 ano após 

fabricação, aplicação: tubos e 

conexões de pvc 

PISAFIX 85 unid R$ 47,00 R$ 3.995,00 

004 
Anel de vedação; borracha, dimensão 

50mm 
KRONA 61 unid R$ 1,60 R$ 97,60 

005 
Anel de vedação; borracha, dimensão 

75mm 
KRONA 71 unid R$ 2,10 R$ 149,10 

006 

Bóia caixa d'água; material pvc - 

cloreto de polivinila, bitola 3,4 pol, 

material balão plástico. 

KRONA 38 unid R$ 11,50 R$ 437,00 

007 Cola Silicone, em tubo com 290ml KALA 25 unid R$ 14,00 R$ 350,00 

008 
Caixa de descarga para vaso sanitário; 

com peças e acessórios de fixação. 
CIPLA 79 unid R$ 51,50 R$ 4.068,50 

009 

Engate de 50cm para ligagação de 

vaso sanitário, bitola de 1/2", 

confeccionada em PVC. 

KRONA 53 unid R$ 6,50 R$ 344,50 

010 

Engate de 60cm para ligagação de 

vaso sanitário, bitola de 1/2", 

confeccionada em PVC. 

KRONA 33 unid R$ 7,80 R$ 257,40 

011 
Espudo para ligação vaso sanitário, 

bitola de 40. 
AMANCO 48 unid R$ 7,70 R$ 369,60 

012 
Fita veda rosca; material teflon, 

comprimento 25m, largura 19 mm. 
TEFLON 166 unid R$ 4,85 R$ 805,10 

013 Flange de 20 mm ou 1/2", em PVC KRONA 14 unid R$ 9,30 R$ 130,20 

014 Flange de 25 mm ou 3/4", em PVC FORTLEV 31 unid R$ 10,80 R$ 334,80 

015 

Mangueira hidráulica; material pvc 

flexível, aplicação sucção e descarga, 

tipo mangote, bitola 1,2 pol. 

FORCELINE 400   R$ 11,00 R$ 4.400,00 

016 

Mangueira hidráulica, comprimento: 

30 m, material: pvc flexível, 

aplicação, sucção e descarga, tipo; 

mangote, bitola: 3 pol. 

FORCELINE 340 m R$ 12,70 R$ 4.318,00 

017 

Mangueira jardim, material: pvc e 

poliéster trançado, diâmetro: 1,2 pol, 

pressão máxima,  12 bar; Cor, cristal, 

características adicionais; três 

camadas intermediaria de pvc 

FORCELINE 1.120 m R$ 4,00 R$ 4.480,00 
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transparente. 

018 

Mangueira jardim, material: pvc e 

poliéster trançado, diâmetro: 3,4 pol, 

pressão máxima, 10 bar; Cor cristal, 

características adicionais;  três 

camadas intermediaria de pvc 

transparente. 

FORCELINE 1.310 m R$ 10,00 R$ 13.100,00 

019 

Mangueira De Gotejamento 50/50cm 

-Vazão por Válvula: 1,6 Litros de 

Água por Hora Diâmetro da 

Mangueira: ½”, Durabilidade e 

Resistência a exposição ao sol: 05 

anosGarantia contra defeitos de 

fabricação: 02 anos., Pressão Ideal de 

trabalho: 08 MCA. Baixa pressão. 

Não há necessidade de moto bombas 

para acionar as válvulas, apenas 

quantidade de água suficiente para 

inflar as mangueiras.  

SATENO 9.000 m R$ 1,35 R$ 12.150,00 

Valor total do grupo R$ 50.324,20  

       GRUPO 2  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

020 

Registro esfera;  material, pvc rígido, 

tipo vs, bitola,  20mm, aplicação 

instalação hidráulica, tipo fixação, 

soldável. 

KRONA 340 unid R$ 8,50 R$ 2.890,00 

021 

Registro esfera; material, pvc rígido, 

tipo vs, bitola, 25mm, aplicação 

instalação hidráulica, tipo fixação, 

soldável. 

KRONA 207 unid R$ 9,70 R$ 2.007,90 

022 

Registro esfera; material, pvc rígido, 

tipo, soldável para água, bitola 32mm, 

características adicionais, com anel de 

vedação em borracha, aplicação, 

instalação hidráulica. 

KRONA 149 unid R$ 19,50 R$ 2.905,50 

023 

Registro esfera; material, pvc rígido, 

tipo soldável para água, bitola, 50mm, 

características adicionais, com anel de 

vedação em borracha, aplicação, 

instalação hidráulica. 

KRONA 130 unid R$ 24,00 R$ 3.120,00 

024 

Registro esfera; material, pvc rígido, 

tipo soldável para água, bitola 75mm, 

características adicionais, com anel de 

vedação em borracha, aplicação, 

instalação hidráulica. 

KRONA 63 unid R$ 195,00 R$ 12.285,00 

025 Registro Esfera; aplicação irrigação KEP 226 unid R$ 6,70 R$ 1.514,20 
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20mm. 

026 
Registro Esfera;  aplicação irrigação 

25mm. 
KEP 210 unid R$ 8,80 R$ 1.848,00 

027 
Registro Esfera;  aplicação irrigação 

50mm. 
KEP 67 unid R$ 23,00 R$ 1.541,00 

028 

Registro esfera; material pvc, bitola 

75mm, aplicação irrigação, tipo 

fixação soldável. 

KEP 64 unid R$ 150,00 R$ 9.600,00 

029 

Sifão duplo; material, polipropileno, 

tipo corpo, sanfonado , flexível, 

aplicação, lavatório e pia, 

características adicionais, sistema de 

vedação por anéis plástico ou 

borracha, padrão, universal duplo. 

DLUKIT 83 unid R$ 17,00 R$ 1.411,00 

030 

Sifão simples; material pvc - cloreto 

de polivinila, tipo, regulavel, tipo 

corpo rígido, diâmetro saída, 40mm, 

diâmetro entrada 1 pol, aplicação, 

lavatório e pia. 

DLUKIT 130 unid R$ 7,50 R$ 975,00 

031 Torneira em inox giratória pia C-50 LG 21 unid R$ 43,00 R$ 903,00 

032 
Torneira inox para lavatório 1192 ou 

1193. 
LG 26 unid R$ 45,00 R$ 1.170,00 

033 
Torneira inox para pia, fixação na 

parede. 
LG 33 unid R$ 44,00 R$ 1.452,00 

034 
Torneira preta para jardim, plástico, 

tamanho 15cm. 
KRONA 127 unid R$ 4,90 R$ 622,30 

035 
Torneira PVC para lavatório, bitola 

1/2", cor branca. 
HERC 137 unid R$ 12,80 R$ 1.753,60 

036 
Torneira PVC para tanque, bitola 1/2", 

cor branca, 20cm. 
HERC 49 unid R$ 6,00 R$ 294,00 

037 
Válvula para lavatório 7/8", plástico, 

branca, curta, com tampa. 
KRONA 45 unid R$ 4,30 R$ 193,50 

038 

Válvula para pia, 3.1/2" polegada, tipo 

curta, metal e plástico cromado, aço 

inox e ABS. 

BRANOX 35 unid R$ 13,00 R$ 455,00 

Valor total do grupo R$ 46.941,00  

       GRUPO 3  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

039 
Adaptador para caixa d'água 50mm, 

pvc. 
FORTLEV 27 unid R$ 22,00 R$ 594,00 

040 
Adaptador para caixa d'água 60mm, 

pvc. 
FORTLEV 19 unid R$ 37,00 R$ 703,00 

041 
Adaptador soldável de 20mm, 

marrom, pvc 
FORTLEV 60 unid R$ 2,50 R$ 150,00 
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042 
Adaptador soldável de 25mm, 

marrom, pvc 
FORTLEV 78 unid R$ 0,85 R$ 66,30 

043 

Adaptador soldável; material: pvc - 

cloreto de polivinila, de 32mm, 

marrom, aplicação instalação 

hidráulica. 

FORTLEV 76 unid R$ 2,20 R$ 167,20 

044 
Bucha de redução para esgoto 

100x50mm, confeccionado em pvc. 
KRONA 40 unid R$ 9,00 R$ 360,00 

045 
Bucha de redução para esgoto 

100x75mm, confeccionado em pvc. 
KRONA 58 unid R$ 9,50 R$ 551,00 

046 
Bucha de redução para esgoto 

150x100mm, confeccionado em pvc. 
KRONA 33 unid R$ 29,00 R$ 957,00 

047 
Bucha de redução para esgoto 

75x50mm, confeccionado em pvc. 
KRONA 68 unid R$ 6,50 R$ 442,00 

048 

Caixa de gordura; tipo sifonada, para 

esgoto, material PVC, caracteristica 

100 x 75mm, com capacidade minima 

para 12 litros. 

KRONA 20 unid R$ 79,00 R$ 1.580,00 

049 

Caixa de godura; tipo sifonada, para 

esgoto, material PVC, caracteristica 

150 x 100mm, com capacidade 

minima para 12 litros. 

LIEGE 15 unid R$ 177,00 R$ 2.655,00 

050 

Caixa de godura; tipo sifonada, para 

esgoto, material PVC, caracteristica 

200 x 150mm, com capacidade 

minima para 12 litros. 

METASUL 13 unid R$ 180,00 R$ 2.340,00 

051 

Conexão hidráulica; material pvc - 

cloreto de polivinila, tipo curva 90°, 

fixação soldável, bitola 32 mm, cor 

azul, aplicação irrigação. 

KEP 79 unid R$ 6,50 R$ 513,50 

052 

Conexão hidráulica; material pvc - 

cloreto de polivinila, tipo curva 90°, 

fixação soldável, bitola 50 mm, cor 

azul, aplicação irrigação. 

KEP 96 unid R$ 10,00 R$ 960,00 

053 

Conexão hidráulica; material pvc - 

cloreto de polivinila, tipo curva 90°, 

fixação soldável, bitola 75 mm, cor 

azul, aplicação irrigação. 

KEP 66 unid R$ 19,50 R$ 1.287,00 

054 

Conexão hidráulica; material pvc - 

cloreto de polivinila, tipo curva 45°, 

fixação engate pvc, aplicação 

irrigação, cor azul, bitola 50 mm. 

KEP 50 unid R$ 11,50 R$ 575,00 

055 

Conexão hidráulica; material pvc - 

cloreto de polivinila, tipo curva 90°, 

fixação engate pvc, aplicação 

irrigação, cor azul, bitola 75 mm. 

KEP 58 unid R$ 18,00 R$ 1.044,00 

056 

Conexão hidráulica; material pvc - 

cloreto de polivinila, tipo curva 45°,  

fixação engate pvc, aplicação 

irrigação, cor azul, bitola 75 mm. 

KEP 46 unid R$ 16,50 R$ 759,00 
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057 

Conexão hidráulica; material pvc - 

cloreto de polivinila, tipo curva 90° 

longa, fixação encaixe, características 

adicionais com anel de borracha 

flexível para vedação, aplicação 

instalações esgoto, bitola 100 mm. 

KEP 47 unid R$ 45,00 R$ 2.115,00 

Valor total do grupo R$ 17.819,00  

       GRUPO 5  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

078 Luva de correr 20mm, PVC. KRONA 242 unid R$ 6,50 R$ 1.573,00 

079 Luva de correr 25mm, PVC. KRONA 267 unid R$ 10,00 R$ 2.670,00 

080 Luva de correr 32mm, PVC. KRONA 158 unid R$ 16,50 R$ 2.607,00 

081 Luva de correr 50mm, PVC. KRONA 108 unid R$ 34,00 R$ 3.672,00 

082 Luva de correr 60mm, PVC. KRONA 29 unid R$ 26,00 R$ 754,00 

083 Luva irrigação 32mm KEP 84 unid R$ 2,00 R$ 168,00 

084 Luva irrigação 50 mm KEP 86 unid R$ 4,90 R$ 421,40 

085 Luva irrigação 75mm KEP 88 unid R$ 10,00 R$ 880,00 

086 

Luva de redução; material pvc, tipo 

fixação soldável, aplicação irrigação, 

cor azul, bitola 75 x 50mm. 

KEP 184 unid R$ 9,00 R$ 1.656,00 

087 

Luva de redução; material pvc, tipo 

fixação soldável, aplicação irrigação, 

cor azul, bitola 32 x 25mm. 

KEP 160 unid R$ 2,30 R$ 368,00 

088 

Luva de redução; material pvc, tipo 

fixação soldável, aplicação irrigação, 

cor azul, bitola 25 x 20mm. 

KEP 120 unid R$ 1,20 R$ 144,00 

089 

Luva para esgoto; material pvc,tipo 

fixação soldável, aplicação instalações 

esgoto, bitola 100mm.  

KRONA 53 unid R$ 5,50 R$ 291,50 

090 

Luva para esgoto; material pvc,tipo 

fixação soldável, aplicação instalações 

esgoto, bitola 150mm.  

KRONA 35 unid R$ 24,00 R$ 840,00 

091 

Luva para esgoto; material pvc,tipo 

fixação soldável, aplicação instalações 

esgoto, bitola 75mm.  

KRONA 112 unid R$ 5,00 R$ 560,00 

092 Luva soldável de 20mm liso, PVC. KRONA 295 unid R$ 0,40 R$ 118,00 

093 Luva soldável de 25mm liso, PVC. KRONA 295 unid R$ 0,60 R$ 177,00 

094 Luva soldável de 50mm liso, PVC. KRONA 125 unid R$ 3,30 R$ 412,50 

095 

Luva Conexão hidráulica; material: 

pvc rígido, tipo fixação soldável, 

bitola 60mm, liso. 

KRONA 19 unid R$ 13,00 R$ 247,00 

096 
Redução para esgoto; material PVC - 

cloreto de polivinila, tipo fixação 
KRONA 98 unid R$ 1,70 R$ 166,60 
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soldável, aplicação rede hidráulica e 

esgoto, bitola 50 x 40mm. 

097 

Redução para esgoto; material PVC - 

cloreto de polivinila, tipo fixação 

soldável, aplicação rede hidráulica e 

esgoto, bitola 150 x 100mm. 

KRONA 60 unid R$ 27,00 R$ 1.620,00 

098 

Redução para esgoto; material PVC - 

cloreto de polivinila, tipo fixação 

soldável, aplicação rede hidráulica e 

esgoto, bitola 100 x 75mm. 

KRONA 96 unid R$ 8,00 R$ 768,00 

099 

Redução para esgoto; material PVC - 

cloreto de polivinila, tipo fixação 

soldável, aplicação rede hidráulica e 

esgoto, bitola 75 x 50mm. 

KRONA 81 unid R$ 6,70 R$ 542,70 

Valor total do grupo R$ 20.656,70  

       GRUPO 7  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

124 
Tubo azul para irrigação de 20mm, 

barra de 6mt. 
KEP 1.100 barra R$ 12,00 R$ 13.200,00 

125 
Tubo azul para irrigação de 25mm, 

barra de 6mt. 
KEP 1.400 barra R$ 17,00 R$ 23.800,00 

126 
Tubo azul para irrigação de 32mm ou 

1", barra de 6mt. 
KEP 1.600 barra R$ 21,00 R$ 33.600,00 

127 
Tubo azul para irrigação de 50mm PN 

80, barra de 6mt. 
KEP 1.400 barra R$ 52,00 R$ 72.800,00 

128 
Tubo azul para irrigação de 75mm PN 

80, barra de 6mt. 
KEP 1.400 barra R$ 97,00 R$ 135.800,00 

129 Tubo Branco com rosca 1' kep KEP 48 barra R$ 33,00 R$ 1.584,00 

130 Tubo Branco com rosca 2' kep KEP 48 barra R$ 60,00 R$ 2.880,00 

131 

Tubo descarga; material pvc, diâmetro 

40 mm, comprimento 1,40 m, pressão 

7,50 kgf,cm2, características 

adicionais com curva e bolsa de 

ligação entre descarga e vaso, tipo 

soldável.  

KRONA 65 barra R$ 8,00 R$ 520,00 

132 
Tubo soldável em pvc de 100mm 

esgoto, classe A 
FOTLEV 508 barra R$ 80,00 R$ 40.640,00 

133 
Tubo soldável em pvc de 150mm 

esgoto, classe A 
FOTLEV 115 barra R$ 190,00 R$ 21.850,00 

134 
Tubo soldável em pvc de 200mm 

esgoto, classe A 
FOTLEV 102 barra R$ 320,00 R$ 32.640,00 

135 
Tubo soldável em PVC de 20mm 

classe A, barra de 6mt. 
FOTLEV 340 barra R$ 16,00 R$ 5.440,00 
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136 
Tubo soldável em PVC de 25mm 

classe A, barra de 6mt. 
FOTLEV 390 barra R$ 23,00 R$ 8.970,00 

137 
Tubo soldável em PVC de 32mm 

classe A, barra de 6mt. 
FOTLEV 338 barra R$ 36,00 R$ 12.168,00 

138 
Tubo soldável em pvc de 40mm, 

esgoto, classe A 
FOTLEV 60 barra R$ 45,00 R$ 2.700,00 

139 
Tubo soldável em PVC de 50mm 

classe A, barra de 6mt. 
FOTLEV 172 barra R$ 85,00 R$ 14.620,00 

140 
Tubo soldável em pvc de 50mm, 

esgoto, classe A 
FOTLEV 118 barra R$ 47,00 R$ 5.546,00 

141 
Tubo soldável em PVC de 60mm 

classe A, barra de 6mt. 
FOTLEV 97 barra R$ 100,00 R$ 9.700,00 

142 
Tubo soldável em pvc de 75mm, 

esgoto, classe A 
FOTLEV 416 barra R$ 70,00 R$ 29.120,00 

Valor total do grupo R$ 467.578,00  

     
 

 
GRUPO 11  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

182 Areia lavada em m³ DRAGA 465 m³ R$ 107,50 R$ 49.987,50 

183 

Bloco cerâmico com 08 furos 

arredondados, dimensões 

aproximadas 09cm x 19cm x 

19cm. 

ANDRADE 96.000 unid R$ 0,70 R$ 67.200,00 

184 Brita n.º 0 CALBAHIA 309 m³ R$ 142,00 R$ 43.878,00 

185 Brita n.º 1 CALBAHIA 146 m³ R$ 142,00 R$ 20.732,00 

186 
Cal hidratado para pintura em 

fardo com 7 pacote 
HIDROTINTAS 249 frd R$ 111,00 R$ 27.639,00 

187 

Cimento em saco com 50kg, 

CP II Z-32, resistência 

normatizada do CPII mínimo 

32 mPa 

CIPLAN 5.110 sc R$ 33,50 R$ 171.185,00 

188 

Paralelepipedo granitico, para 

pavimentação medido 15cm 

comprimento por 12cm 

largura, obs. *30 a 35* pecas 

por m². 

CALBAHIA 146000 milheiro R$ 0,70 R$ 102.200,00 

189 

Telha cerâmica colonial, 

laminada de 1ª, dimensões 

aproximadas 44,2cm 

comprimento x 18,3cm largura, 

qualidade que atenda a Norma 

ABNT NBR 15310. 

MUNDIAL 60.500 unid R$ 0,85 R$ 51.425,00 
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190 

Telha cerâmica plan, 

dimensões aproximadas 48cm 

comprimento x 17cm largura, 

espessura 15mm, qualidade 

que  atenda a Norma ABNT 

NBR 15310. 

MUNDIAL 34.000 unid R$ 1,30 R$ 44.200,00 

191 

Telha de fibrocimento, 

dimensões 2,44m compr. x 

0,5m largura x 4mm espessura; 

atender a Norma ABNT NBR 

7581. 

ETERNIT 380 unid R$ 24,80 R$ 9.424,00 

192 

Telha de fibrocimento, 

dimensões 2,44m compr. x 

1,10m largura x 6mm 

espessura; atender a Norma 

ABNT NBR 7581. 

ETERNIT 160 unid R$ 77,50 R$ 12.400,00 

193 

Telha de fibrocimento, 

dimensões 3,66m compr. x 

1,10m largura x 6mm 

espessura; atender a Norma 

ABNT NBR 7581. 

ETERNIT 280 unid R$ 142,00 R$ 39.760,00 

Valor total do grupo  640.030,50 

     
 

 
GRUPO 12  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

194 

Barra metal ferroso, material: 

aço carbono, formato seção: 

redondo, comprimento: 1 m, 

diâmetro: 1 1,2 pol, 

características adicionais: 

roscada 

BELEMOS 15 unid. R$ 440,40 R$ 6.606,00 

195 
Barra chata  3/4", comprimento 

6m. 

AÇO 

CEARENSE 
47 unid. R$ 28,88 R$ 1.357,36 

196 Barra chata 1 x 1/8" 
AÇO 

CEARENSE 
31 unid. R$ 44,00 R$ 1.364,00 

197 Barra chata 1/2 x 1/8" 
AÇO 

CEARENSE 
31 unid. R$ 24,98 R$ 774,38 

198 Cantoneira 1" x 1/8 
AÇO 

CEARENSE 
87 unid. R$ 70,00 R$ 6.090,00 

199 Cantoneira 2" x 3/16 
AÇO 

CEARENSE 
88 unid. R$ 268,00 R$ 23.584,00 

200 Cantoneira 3/4 x 1/8 
AÇO 

CEARENSE 
100 unid. R$ 60,00 R$ 6.000,00 

201 
Chapa de piso tipo xadrex 1,20 

x 2m espessura 3mm 

AÇO 

CEARENSE 
20 unid. R$ 930,00 R$ 18.600,00 

202 
Chapa de piso tipo xadrex 1,20 

x 3m espessura 3mm 

AÇO 

CEARENSE 
20 unid. R$ 1.424,00 R$ 28.480,00 
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203 
Chapa lisa 2,00 x 1,20 chapa 

14 

AÇO 

CEARENSE 
20 unid. R$ 563,30 R$ 11.266,00 

204 
Chapa lisa 2,00 x 1,20 chapa 

18 

AÇO 

CEARENSE 
25 unid. R$ 267,98 R$ 6.699,50 

205 
Metalon 30 x 20mm na chapa 

16, em barra de 6mt. 

AÇO 

CEARENSE 
112 unid. R$ 102,00 R$ 11.424,00 

206 
Metalon 30 x 20mm na chapa 

18, em barra de 6mt. 

AÇO 

CEARENSE 
63 unid. R$ 86,98 R$ 5.479,74 

207 
Metalon 50 x 30mm na chapa 

18, em barra de 6mt. 

AÇO 

CEARENSE 
158 unid. R$ 119,00 R$ 18.802,00 

Valor total do grupo R$ 146.526,98  

     
 

 
GRUPO 13  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

208 
Perfil enrijecido, 100 x 40mm 

chapa 14 

AÇO 

CEARENSE 
51 unid. R$ 263,98 R$ 13.462,98 

209 
Perfil enrijecido, 150 x 60mm 

chapa 13  

AÇO 

CEARENSE 
18 unid. R$ 385,33 R$ 6.935,94 

210 
Perfil enrijecido, 50 x 40mm 

chapa 14 

AÇO 

CEARENSE 
43 unid. R$ 164,98 R$ 7.094,14 

211 
Perfil enrijecido, 75 x 40mm 

chapa 14 

AÇO 

CEARENSE 
90 unid. R$ 223,98 R$ 20.158,20 

212 
Perfil U simples 100 x 40mm 

chapa 14 

AÇO 

CEARENSE 
16 unid. R$ 271,00 R$ 4.336,00 

213 
Perfil U simples 200 x 50mm 

4,75mm 

AÇO 

CEARENSE 
25 unid. R$ 483,30 R$ 12.082,50 

214 
Perfil U simples 200 x 50mm 

3/16 

AÇO 

CEARENSE 
25 unid. R$ 667,65 R$ 16.691,25 

215 
Perfil U simples 50 x 40mm 

chapa 14 

AÇO 

CEARENSE 
30 unid. R$ 137,98 R$ 4.139,40 

216 
Perfil U simples 95 x 30mm 

chapa 14 

AÇO 

CEARENSE 
12 unid. R$ 214,98 R$ 2.579,76 

217 
Perfil Portal vincado, com 

3mts, 120x32, chapa 14 

AÇO 

CEARENSE 
23 unid. R$ 124,65 R$ 2.866,95 

218 
Tubo industrial ferro 1", chapa 

14 

AÇO 

CEARENSE 
37 unid. R$ 119,98 R$ 4.439,26 

219 
Tubo industrial ferro 1", chapa 

18 

AÇO 

CEARENSE 
29 unid. R$ 84,98 R$ 2.464,42 

220 
Tubo industrial ferro 1"1/2, 

chapa 14 

AÇO 

CEARENSE 
36 unid. R$ 200,00 R$ 7.200,00 

221 
Tubo industrial ferro 1"1/2, 

chapa 18 

AÇO 

CEARENSE 
19 unid. R$ 140,00 R$ 2.660,00 

222 
Tubo industrial ferro 1"1/4, 

chapa 14 

AÇO 

CEARENSE 
52 unid. R$ 150,00 R$ 7.800,00 

223 
Tubo industrial ferro 2", chapa 

14 

AÇO 

CEARENSE 
36 unid. R$ 250,00 R$ 9.000,00 
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224 
Tubo industrial ferro 3", chapa 

14 

AÇO 

CEARENSE 
22 unid. R$ 438,00 R$ 9.636,00 

Valor total do grupo R$ 133.546,80  

     
 

 
GRUPO 14 

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

225 
Arame galvanizado; Diametro 

2,76mm, BWg 12. 
MORLAN 127 kg R$ 23,00 R$ 2.921,00 

226 
Arame recozido; BWG 16, diametro 

1,65mm 1 kg 
GERDAU 190 kg R$ 24,00 R$ 4.560,00 

227 

Treliça, altura 8cm diâmetro, banjo 

superior 6,0mm, diagonal 4.2, banjo 

inferior 4.2. 

GERDAU 2.760 m R$ 11,00 R$ 30.360,00 

228 

Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 

12,5mm, bitola 1/2", em barra de 

12m, aplicação contrução civil. 

GERDAU 159 barra R$ 142,98 R$ 22.733,82 

229 

Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 

6,3mm, bitola 1/4", em barra de 

12m, aplicação contrução civil. 

GERDAU 352 barra R$ 43,98 R$ 15.480,96 

230 

Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 

10mm, bitola 3/8", em barra de 12m, 

aplicação contrução civil. 

GERDAU 728 barra R$ 94,60 R$ 68.868,80 

231 

Vergalhão; Tipo CA-60, (5.0) 

espesura 5mm,  em barra de 12m, 

aplicação contrução civil. 

GERDAU 699 barra R$ 35,68 R$ 24.940,32 

232 

Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 

8mm, bitola 5/16", em barra de 12m, 

aplicação contrução civil. 

GERDAU 495 barra R$ 61,48 R$ 30.432,60 

233 

Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 

16mm, bitola 5/8", em barra de 12m, 

aplicação contrução civil. 

GERDAU 80 barra R$ 209,90 R$ 16.792,00 

Valor total do grupo R$ 217.089,50  

     
 

 
GRUPO 15 

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  
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234 

Adesivo para veda calha, selante de 

vedação especial, em tubo, alumínio, 

selador monocomponente à base de 

borracha sintética, em solventes 

orgânicos, transforma-se em 

borracha flexível e resistente, 

bisnaga com no mínimo 280ml com 

bico aplicador. 

QUARTZO

LIT 
46 unid R$ 24,48 R$ 1.126,08 

235 

Broxa para pintura; material, base 

madeira, cabo plástico, cerdas 

sintético, formato retangular, 

aplicação caiação, comprimento 190 

mm, largura 76 mm. 

ATLAS 56 unid R$ 7,98 R$ 446,88 

236 

Corante líquido; tinta a base d'água, 

com piguimento, cores diversas, 

bisnaga com 50ml. 

GLOBO 288 unid R$ 3,78 R$ 1.088,64 

237 

Fixador para cal; material sal solúvel 

de cálcio, sódio e magnésio, aspecto 

físico líquido, solubilidade em 

solução aquosa, saco com 150ml, 

aplicação, cal,caiação e tinta em pó. 

PITAFIX 278 und R$ 1,48 R$ 411,44 

238 

Impermeabilizante; composição 

básica polímeros acrílicos e 

argamassa ciméntica, função 

proteção e revestimento 

semiflexível, aplicação lajes, caixa 

d'água, piscinas, marquises e etc, em 

embalagem contedo 1 litro. 

VEDACIT 103 und R$ 15,00 R$ 1.545,00 

239 

Impermeabilizante contra 

infiltrações; para concretos e 

argamassas, densidade 1,05 g/cm³; 

aparência  emulsão pastosa, cor 

branca, composição básica sais 

metálicos e silicatos, galão com 3,6 

litros. 

VEDACIT 155 lata R$ 45,20 R$ 7.006,00 

240 

Lixa d`água; material óxido 

alumínio, folha tipo grão 100, 

comprimento 275 mm, largura 225 

mm, tipo costado pano. 

3M 560 unid R$ 1,00 R$ 560,00 

241 

Lixa de parede n.º 100, folha, 

dimensões mínimas 22,5cm largura 

x 27,5cm altura. 

3M 645 unid R$ 1,00 R$ 645,00 

242 

Lixa de parede n.º 180, folha, 

dimensões mínimas 22,5cm largura 

x 27,5cm altura. 

3M 665 unid R$ 1,00 R$ 665,00 

243 

Lixa para ferro; n.º 100,  material, 

carbureto silício, tipo folha, 

dimensões mínimas 22,5cm largura 

x 27,5cm altura. 

3M 193 unid R$ 2,93 R$ 565,49 

244 

Lixa para madeira; n.º 80, tipo, 

material: óxido alumínio, folha 

dimensões mínimas 22,5cm largura 

3M 113 unid R$ 1,08 R$ 122,04 
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x 27,5cm altura. 

245 

Massa corrida; composição básica, 

emulsão acrílica estirenada, 

hidrocarbonetos alifá, aplicação, 

reformas em geral. Acondicionada 

em galão com 3.600ml, PVA 

LUX 108 lata R$ 19,98 R$ 2.157,84 

246 

Massa corrida; composição básica, 

emulsão acrílica estirenada, 

hidrocarbonetos alifá, aplicação, 

reformas em geral. Acondicionada 

em lata com 18kg. 

LUX 178 lata R$ 54,33 R$ 9.670,74 

247 
Massa epóxi, resistente a água, 

embalagem com 100g. 
LOCTITE 26 unid R$ 7,53 R$ 195,78 

248 

Massa plástica; Composição básica, 

óxido de magnésio e óxido de 

silício, características adicionais, 

densidade 2,67 g,cm3, resistência 

compressão 1540°, acondicionada 

em lata com 500g. 

IBERÊ 37 lata R$ 13,50 R$ 499,50 

Valor total do grupo R$ 26.705,43  

     
 

 
GRUPO 16 

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

249 

Pincel pintura predial; material, 

cerdas pelo de malta, tipo, cabo 

curto de madeira, tamanho 2 pol, 

formato retangular. 

ATLAS 84 unid R$ 5,90 R$ 495,60 

250 

Pincel pintura predial; material, 

cerdas pelo de malta, tipo, cabo 

curto de madeira, tamanho 3 pol, 

formato retangular. 

ATLAS 73 unid R$ 11,00 R$ 803,00 

251 

Pincel pintura predial; material, 

cerdas pelo de malta, cabo curto de 

madeira, tamanho 3,4 pol, formato 

retangular. 

ATLAS 29 unid R$ 2,20 R$ 63,80 

252 

Pincel pintura predial; material, 

cerdas pelo de marta, cabo médio de 

madeira, tamanho 1 1,2 pol, formato 

retangular. 

ATLAS 48 unid R$ 4,00 R$ 192,00 

253 

Pistola para pintura; tipo ar direto, 

com agulha em cobre, bico em aco 

carbono, incluso 2 capas de ar 

formato leque e jato dirigido, 

resevatório com capacidade mínima 

de 750ml. 

WORKER 8 unid R$ 55,00 R$ 440,00 
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254 

Rolo de espuma; revestido em 

curvim, diâmetro 23 cm, 

comprimento 60 cm, características 

adicionais confeccionado em 

espuma de alta densidade, cor verde 

claro. 

ATLAS 30 unid R$ 18,00 R$ 540,00 

255 

Rolo pintura predial; material lã de 

carneiro, comprimento 15 cm, 

características adicionais com 

suporte, garfo de aço galvanizado. 

ATLAS 67 unid R$ 13,50 R$ 904,50 

256 

Rolo pintura predial; material lã de 

carneiro, comprimento 23 cm, 

características adicionais com cabo 

gaiola, garfo aço galvanizado. 

ATLAS 90 unid R$ 18,00 R$ 1.620,00 

257 

Selador de parede; tipo fundo 

preparador, acondicionado em lata 

contendo 18litros 

RILAR 98 gal R$ 80,00 R$ 7.840,00 

258 

Solvente tinta gráfica; tipo thinner, 

componentes hidrocarboneto 

alifático saturado, aspecto físico 

líquido inflamável, aplicação 

diluição de tinta, características 

adicionais secagem rápida, 

acondicionado em lata com 1 litro. 

EUCATEX 42 lata R$ 12,50 R$ 525,00 

259 

Solvente tinta gráfica; tipo thinner, 

componentes hidrocarboneto 

alifático saturado, aspecto físico 

líquido inflamável, aplicação 

diluição de tinta, características 

adicionais secagem rápida, 

acondicionado em lata com 5 litro. 

EUCATEX 77 lata R$ 56,00 R$ 4.312,00 

260 
Tinta à base de água; acondicionada  

em lata com 18 litros. 
EUCALAR 87 lata R$ 120,00 R$ 10.440,00 

261 

Tinta Acrílica Fosca; componentes 

latex pva, água, resina e pigmentos, 

aspecto físico líquido viscoso, cores 

diversas, acondicionado em lata com 

18 litros. 

CORAL 125 lata R$ 170,00 R$ 21.250,00 

262 

Tinta Acrílica Semi Brilho; 

componentes água, resina acrílica e 

pigmentos, aspecto físico líquido 

viscoso, cores diversas, tipo 

acabamento, acondicionada em lata 

com 18 litros. 

LUX 124 lata R$ 270,00 R$ 33.480,00 

263 

Tinta demarcação sinalização; base 

solvente, tipo brilhante, cor branca, 

características adicionais resistente à 

abrasão e intempéries, aplicação 

pintura de asfalto e sinalização de 

rodovias viária, acondicionada em 

lata com 18 litros. 

HIDRACOR 19 gal R$ 200,00 R$ 3.800,00 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 

Página 15 de 45 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

264 

Tinta demarcação sinalização; base 

solvente, tipo brilhante, cor amarela, 

características adicionais resistente à 

abrasão e intempéries, aplicação 

pintura de asfalto e sinalização de 

rodovias viária, acondicionada em 

lata com 18 litros. 

HIDRACOR 19 gal R$ 200,00 R$ 3.800,00 

265 

Tinta demarcação sinalização; base 

resina acrílica, tipo brilhante, cor 

preta, características adicionais 

resistente à abrasão e intempéries, 

aplicação pintura de asfalto e 

sinalização de rodovias, 

acondicionada em lata com 18 litros. 

HIDRACOR 19 gal R$ 200,00 R$ 3.800,00 

266 

Tinta esmalte; tipo acabamento 

sintético, aplicação parede , madeira 

, estrutura metálica, acondicionado 

em lata com 3.600 ml. 

EUCATEX 189 lata R$ 77,00 R$ 14.553,00 

267 

Tinta para piso; composição básica 

água e pva, aspecto físico líquido, 

aplicação interna e externa, tipo 

acabamento fosco, cores diversas, 

acondicionado em lata com 18 litros. 

HIDRACOR 70 unid R$ 185,00 R$ 12.950,00 

268 

Tinta spray; tinta artística, 

composição a base de resina acrílica, 

tipo secagem rápida, cores diversas, 

aplicação metal, características 

adicionais acetona com pigmentos 

metálicos, jato direto frasco com 

350ml. 

COLORE 36 unid R$ 11,00 R$ 396,00 

269 

Zarcão, fundo anticorrosivo e 

antioxidante tipo zarcão, produto de 

secagem rápida, cor vermalho 

fossco, rendimento não inferior a 

6,5m; conforme a NBR-11702 do 

tipo 4.1.2, acondicionado em galão 

contendo 3.600 ml. 

LUX 27 lata R$ 65,00 R$ 1.755,00 

Valor total do grupo R$ 123.959,90  

     
 

 
GRUPO 17 

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

270 
Abraçadeira de aço para cordoalha 

de 1/4 
ACEROSID 124 unid R$ 1,42 R$ 176,08 

271 
Abraçadeira de aço para cordoalha 

de 3/8 
ACEROSID 284 unid R$ 3,39 R$ 962,76 

272 
Abraçadeira de aço para cordoalha 

de 5/16 
ACEROSID 172 unid R$ 1,91 R$ 328,52 
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273 Arruelas para parafusos 3/8 BELENUS 810 unid R$ 0,20 R$ 162,00 

274 Arruelas para parafusos 5/16 BELENUS 810 unid R$ 0,16 R$ 129,60 

275 Arruelas para parafusos 5/8 BELENUS 940 unid R$ 0,67 R$ 629,80 

276 Barra roscada de 1m por 3/8 BELENUS 125 unid R$ 7,47 R$ 933,75 

277 Barra roscada de 1m por 5/16 BELENUS 115 unid R$ 5,48 R$ 630,20 

278 Bucha de parede n.º 10 com anel IV PLAST 125 unid R$ 0,22 R$ 27,50 

279 Bucha de parede n.º 8 com anel IV PLAST 125 unid R$ 0,17 R$ 21,25 

280 Gancho com bucha n.º 8 IV PLAST 78 unid R$ 0,88 R$ 68,64 

281 Prego 15/15 GERDAU 55 kg R$ 19,82 R$ 1.090,10 

282 Prego 17/21 GERDAU 73 kg R$ 19,82 R$ 1.446,86 

283 Prego 17/27 GERDAU 29 kg R$ 19,82 R$ 574,78 

284 Prego 19/36 GERDAU 28 kg R$ 19,82 R$ 554,96 

285 
Rebite n.º 48/18 em caixa com 200 

unid. 
BELENUS 34 cx R$ 0,18 R$ 6,12 

Valor total do grupo R$ 7.742,92  

     
 

 
GRUPO 18  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

286 
Parafuso esticador para cordoalha 30cm 

x 1/2 
CISER 142 unid R$ 13,27 R$ 1.884,34 

287 Parafuso francês com porca 1/2x3" CISER 170 unid R$ 3,98 R$ 676,60 

288 Parafuso francês com porca 1/2x5" CISER 270 unid R$ 5,42 R$ 1.463,40 

289 Parafuso francês com porca 1/2x8" CISER 230 unid R$ 6,48 R$ 1.490,40 

290 Parafuso francês com porca 1/4x2" CISER 230 unid R$ 0,80 R$ 184,00 

291 Parafuso francês com porca 1/4x5" CISER 210 unid R$ 2,48 R$ 520,80 

292 Parafuso francês com porca 3/8x6" CISER 200 unid R$ 3,40 R$ 680,00 

293 Parafuso francês com porca 3/8x9" CISER 170 unid R$ 5,07 R$ 861,90 

294 Parafuso francês com porca 5/16x2" CISER 180 unid R$ 1,27 R$ 228,60 

295 Parafuso francês com porca 5/16x4" CISER 170 unid R$ 1,78 R$ 302,60 

296 Parafuso francês com porca 5/16x8" CISER 170 unid R$ 3,78 R$ 642,60 

297 Parafuso para madeira 1/2 x 150mm CISER 370 unid R$ 6,00 R$ 2.220,00 

298 Parafuso para madeira 1/2 x 200mm CISER 400 unid R$ 7,47 R$ 2.988,00 

299 Parafuso para madeira 1/2 x 300mm CISER 805 unid R$ 11,97 R$ 9.635,85 

300 Parafuso para madeira 1/2 x 350mm CISER 805 unid R$ 15,45 R$ 12.437,25 

301 Parafuso para madeira 1/2 x 400mm CISER 790 unid R$ 17,98 R$ 14.204,20 

302 Parafuso para madeira 1/2 x 450mm CISER 790 unid R$ 18,98 R$ 14.994,20 

303 Parafuso para vaso sanitário n.º 08 CISER 228 unid R$ 2,02 R$ 460,56 

304 Parafuso para vaso sanitário n.º 10 CISER 242 unid R$ 2,13 R$ 515,46 

305 Parafuso sextavado 1/4 x 60mm CISER 126 unid R$ 0,73 R$ 91,98 

306 Parafuso sextavado 3/8 x 60mm CISER 140 unid R$ 1,02 R$ 142,80 

Valor total do grupo R$ 66.625,54  
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GRUPO 19  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

307 
Argamassa acondicionada em 

embalagem plástica com 20 kg 
CIPLAN 870 pct R$ 14,98 R$ 13.032,60 

308 
Bolsa de ligação para vaso sanitário, 

1.1/2", confeccionada em plástico. 
BLUKIT 46 unid R$ 8,98 R$ 413,08 

309 

Chuveiro frio, com braço em plástico 

bitola de 1/2 com 40cm, diâmetro de 

10cm, em plástico, pequeno. 

HERC 42 unid R$ 10,00 R$ 420,00 

310 

Chuveiro quente, três temperaturas 110 

volts, material do chuveiro em plástico, 

braço em alumínio bitola de 1/2 com 

tamanho 40cm. 

LORENZ

ETTI 
46 unid R$ 64,37 R$ 2.961,02 

311 

Kit para banheiro, contendo porta papel 

toalha interfolhas, porta papel higiênico, 

porta sabonete líquido com trava para 

fechar confecccionado em acrílico na 

cor branca. 

LG 41 kit R$ 66,98 R$ 2.746,18 

312 

Kit universal para vaso sanitário 

acoplado, com dois botões de 

acionamento (meia descarga e descarga 

completa), entrada: rosca de 1/2", 

sistema telescópico para regularem de 

altura até 27cm; saída: rosca de 2.1/2", 

extravasor com altura ajustável até 

33cm, vedante em silicone. 

CENSI 100 unid R$ 31,98 R$ 3.198,00 

313 

Lavatório mãos, material: louça, 

características adicionais: com coluna, 

cor: branca 

LOGASA 46 unid R$ 234,00 R$ 10.764,00 

314 Rejunte em pacote com 1kg 
PETRIKO

LA 
426 unid R$ 4,48 R$ 1.908,48 

315 

Vaso sanitário, material: louça, cor: 

branca, características adicionais: 

acoplado com descarga, tipo: 

convencional      

LOGASA 21 unid R$ 473,67 R$ 9.947,07 

316 
Vaso sanitário, material: louça, cor: 

branca, tipo: convencional  
LOGASA 25 kit R$ 214,98 R$ 5.374,50 

317 
Xadrez, pigmento em pó, em pacote 

com 500gr, cores diversas. 
XADREZ 50 kg R$ 16,50 R$ 825,00 

Valor total do grupo R$ 51.589,93  

     
 

 
GRUPO 20  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 
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Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

318 

Janela veneziana com grade medindo 

1m x 1,2m, chapa 22, requadro 

14cm, pintura fosfatizada. 

ZEMA 46 unid R$ 327,00 R$ 15.042,00 

319 

Janela veneziana com grade, 1m x 

1m, chapa 22, requadro 14cm, 

pintura fosfatizada. 

ZEMA 52 unid R$ 320,00 R$ 16.640,00 

320 
Pia de fibra, com duas cubas, 1,60m 

x 0,50m 
FIBROMAX 21 unid R$ 201,00 R$ 4.221,00 

321 
Pia de fibra, com uma cuba, 1,20m x 

0,50m 
FIBROMAX 21 unid R$ 161,00 R$ 3.381,00 

322 
Pia de inox, com duas cubas, 1,60m 

x 0,50m 
BRANOX 9 unid R$ 400,00 R$ 3.600,00 

323 
Pia de inox, com duas cubas, 1,80m 

x 0,50m 
BRANOX 8 unid R$ 466,00 R$ 3.728,00 

324 
Pia de inox, com uma cuba, 1,20m x 

0,50m 
BRANOX 9 unid R$ 214,00 R$ 1.926,00 

325 

Piso cerâmico PEI 5, liso, tipo 

esmaltado, tamanho 45cm x 45cm, 

para ambiente interno com alto 

tráfego de pessoas. 

INCOPISOS 1.870 m² R$ 29,50 R$ 55.165,00 

326 

Piso cerâmico PEI 5, liso, tipo 

esmaltado, tamanho 50cm x 50cm, 

para ambiente interno com alto 

tráfego de pessoas. 

INCOPISOS 1.600 m² R$ 32,50 R$ 52.000,00 

327 

Porta veneziana 2,10m x 0,80m, 

confeccionado em chapa 22; 

requadro 14cm, pintura fosfatizada. 

ZEMA 46 unid R$ 380,00 R$ 17.480,00 

328 
Tanque de fibra, tamanho 1,20 x 

0,50m, com dois lavatórios. 
FIBROMAX 24 unid R$ 234,67 R$ 5.632,08 

329 
Tanque de fibra, tamanho 1,60 x 

0,50m, com três lavatórios. 
FIBROMAX 23 unid R$ 333,67 R$ 7.674,41 

330 
Tanque de fibra, tamanho 1,80 x 

0,50m, com três lavatórios. 
FIBROMAX 20 unid R$ 401,00 R$ 8.020,00 

Valor total do grupo  R$ 194.509,49 

     
 

 
GRUPO 27  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

407 

Escada extensiva em fibra medindo 4,80m 

com 16 degraus, cumprimento fechada de 

3,00m, cumprimento aberta 4,80m, 

números de degraus fechada 10 número de 

degraus aberta 16 degraus; capacidade de 

carga até 120kg. 

MOR 6 unid R$ 591,98 R$ 3.551,88 
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408 

Escada multiuso dobrável, confeccionada 

em alumínio 14 posições múltiplas 

funções; com 12 degraus, distância 

aproximada entre degraus de 28cm; 

dobradiças de travamento automático; 

com pés emborrachados; capacidade de 

até 150 kg; altura da escada: estendida - 

3,70m; dobrada em 4 partes - 0,94m; 

distância entre os degraus - 28cm; peso 

aproximado da escada 10kg. 

MOR 6 unid R$ 474,98 R$ 2.849,88 

Valor total do grupo  R$ 6.401,76 

     
 

 
GRUPO  28  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit. Vr. Total  

409 

Carrinho-de-mão completo em aço 

galvanizado, com pneu e câmara 

3,25mm x 8", caçamba com capacidade 

para 60 litros, braço metálico, chapa 

mínima da caçamba 24 = 0,60mm. 

METALOSA 36 unid. R$ 193,32 R$ 6.959,52 

410 

Cortador de piso de 75 cm, riscadeira, 

fabricado em aço carbono e tungstênio, 

com cortes perfeitos; guias de aço 

cromado; barra de encosto graduada; 

preciso em cortes retos e em ângulos. 

WORKER 1 unid. R$ 238,66 R$ 238,66 

411 

Furadeira de impacto, profissional, 600 

watts, mandril de 1/2", botão de trava, 

com empunhadeira auxiliar, com chave 

de mandril, com limitador de furo, 

voltagem 110volts. 

SKIL 8 unid. R$ 352,99 R$ 2.823,92 

412 

Lixadeira angular, elétrica, potência 

1400watts, rotações por minuto mínimo 

10000rpm; capacidade mínima 

disco/lixa 170mm; dimensões 

aproximadas 453mm comprimento x 

170mm largura x 136mm altura; 

acompanha: porca do disco, disco de 

borracha, capa frontal, chave, punho 

lateral e lixa. 

BOSCH 3 unid. R$ 849,99 R$ 2.549,97 

413 

Máquina de solda 250 amperes, tensão 

de entrada: 110/ 220 V, tipo de ligação: 

monofásica, potência mínima aparente: 

6,5 Kva a 100%; tensão aproximada em 

vazio: 52v, faixa de regulagem da 

corrente: 50 a 250 A; corrente nominal: 

250 A -B697 - 25%; eletrodos básicos 

recomendados: E 6013 / até 3,25; 

refrigeração: Natural; acessórios 

inclusos: porta eletrodo com cabo, cabo 

WORKER 1 unid. R$ 753,99 R$ 753,99 
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de solda negativo; máscara de solda. 

414 

Pneu completo para carrinho-de-mão, 

com câmara de ar, tipo tubo de nylon e 

câmara de ar 3,25x8. 

METALOSA 57 unid R$ 79,66 R$ 4.540,62 

415 

Podador de Galhos com Serrote e Cabo 

Metálico Extensível de 

300cm.Informações  Gerais: Possui uma 

lâmina com afiamento especial que 

permite o corte em ambos os sentidos, O 

corte é duas vezes mais rápido se 

comparado a um serrote com afiação 

normal, O aço utilizado na lâmina 

proporciona um menor desgaste e uma 

maior resistência durante o uso,O cabo 

desta ferramenta é metálico e extensível 

de 1,5 até 3 metros,  Utilizado para 

cortar e podar  galhos altos de difícil 

acesso,  Após o uso, limpe e seque o 

serrote, aplicando algumas gotas de óleo 

mineral na lâmina. 

TRAMONTI

NA 
2 unid. R$ 429,91 R$ 859,82 

416 

Serra mármore, potência mínima de 

1.400 watts,  voltagem 110volts, com 

corte em ângulo até 45º graus e diâmetro 

do disco até 125mm - 5", rotações por 

minuto mínimo 11.500rpm; dimensões 

aproximadas 23,8cm x 21,1cm x 

16,9cm, acompanha chave allen. 

BOSCH 1 unid. R$ 526,32 R$ 526,32 

417 

Triturador Forrageiro TRF 400F 2CV 

110/220V - TRAPP-2932416 

Acoplamento direto do motor- Corpo 

construído com chapa de 4,25mm de 

espessura- Lâminas de corte (faca) em 

aço especial - Chave interruptora bipolar 

nos modelos monofásicos e tripolar nos 

modelos trifásicos que permite isolação 

total e independente da posição do 

plugue da tomada - Todas as peças 

recebem tratamento anticorrosivo e 

pintura a pó de poliéster polimerizado 

em estufa a 230ºC, garantindo maior 

durabilidade e acabamento - Aplicação: 

Cortar e triturar forragens, moer 

sementes e cascas de cereais, milho 

debulhado, cana-de-açúcar, ramas de 

mandioca, capim, entre outros.- 

Especificações Técnicas: Potência: 2CV,  

Tensão: 110/220V,  Rotação: 

3.600RPM, Tipo: Monofásico,  Limites 

de condições ambientais: Temperatura: 

40°C,  Umidade relativa do ar: 80%,  

Número de martelos: 2,  Número de 

facas: 2,  Material produzido: Fubá: 

GARTHEN 1 unid. R$ 3.233,00 R$ 3.233,00 
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60/90 kg/h,  Quirera fina: 170/330 kg/h, 

Quirera grossa: 330/820 ,  Rolão*: 

250/500 kg/h,  Ração verde: 700/1.400 

kg/h, Resultado da trituração da espiga 

de milho com palha. 

Valor total do grupo R$ 22.485,82  

     
 

 
GRUPO  29  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit. Vr. Total  

418 Broca de aço rápido de 1/2" IRWIN 5 unid R$ 31,57 R$ 157,85 

419 Broca de aço rápido de 3/8" IRWIN 6 unid R$ 17,98 R$ 107,88 

420 Broca de widea n.º 10 IRWIN 9 unid R$ 13,48 R$ 121,32 

421 Broca de widea n.º 12 IRWIN 8 unid R$ 14,98 R$ 119,84 

422 Broca de widea n.º 8 IRWIN 10 unid R$ 8,98 R$ 89,80 

423 Broca para madeira 1/2 chata COLINS 12 unid R$ 13,98 R$ 167,76 

424 Broca para madeira 3/8 chata COLINS 15 unid R$ 11,42 R$ 171,30 

425 Broca para madeira 5/16 chata COLINS 12 unid R$ 9,23 R$ 110,76 

426 
Disco de lixa para lixadeira n.º 36, para 

madeira. 
NORTON 27 unid R$ 5,98 R$ 161,46 

427 Disco de corte 7" furo de 1" NORTON 30 unid R$ 7,46 R$ 223,80 

428 Disco de corte 10" furo de 1" ITAMBÊ 30 unid R$ 12,30 R$ 369,00 

429 
Disco de policorte, n.º 10, 254mm, 100 

dentes. 
NORTON 8 unid R$ 17,53 R$ 140,24 

430 
Disco de policorte, n.º 12, 305mm, 80 

dentes. 
NORTON 9 unid R$ 21,95 R$ 197,55 

431 
Disco de policorte, n.º 4, 165mm, para 

madeira. 
NORTON 12 unid R$ 15,50 R$ 186,00 

432 
Disco diamantado para serra mármore, 

105mm x 20mm. 
KALA 13 unid R$ 12,48 R$ 162,24 

433 

Lâmina corte roçadeira manual, 

material: aço carbono, formato: 3 

pontas, diâmetro furo encaixe fixação: 

3,4 pol, diâmetro externo: 300 mm, 

referência: 4119 713 4100, aplicação: 

roçadeira sthil 

AFIAÇO 14 unid R$ 42,13 R$ 589,82 

434 

Lâmina corte roçadeira manual, 

material: aço cromo vanádio, formato: 

2 pontas, diâmetro furo encaixe 

fixação: 20 mm, diâmetro externo: 305 

mm, espessura: 1,5 mm, referência: 

3875-20 

AFIAÇO 14 unid R$ 39,80 R$ 557,20 

435 

Lâmina de serra bimetálica, 

comprimento 300mm, largura 13mm, 

24 a 30 dentes, inquebrável durante o 

uso e à prova de estilhaçamento. 

NICHOLSON 135 unid R$ 6,15 R$ 830,25 
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436 
 Serra tipo disco diâmetro 200 x 20 

mm com 44 dentes Roçadeiras Stihl 
FERTARK 14 unid R$ 55,98 R$ 783,72 

Valor total do grupo  R$ 5.247,79 

     
 

 
GRUPO 31  

Fornecedor (JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-45,  

Rua da Chácara, 12 – Centro - Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000,  (077) 3488-3519,  (Zilma Pereira 

Neves), e e-mail  atacadaodaconstrucao@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit. Vr. Total  

452 
Emenda para forro em PVC, barra de 

10mt, cor branca, não propaga fogo. 
KEP 380 unid R$ 7,79 R$ 2.960,20 

453 
Forro em PVC 20cm, classe A, 

branco. 
KEP 2.080 m² R$ 35,29 R$ 73.403,20 

454 
Roda forro Perfil F em PVC, 7mm, cor 

branco, em barra. 
KEP 940 m R$ 7,54 R$ 7.087,60 

Valor total do grupo  R$ 83.451,00 

     
 

 
Valor total desta ATA R$ 2.329.232,26 (dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e 

trinta e dois reais e vinte e seis centavos). 

2.2 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos previstos 

nas dotações do orçamento vigente do Município à época das aquisições.  

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade 

de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 

Ata de Registro de Preços. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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001 

Adesivo conexão hidráulica. Bisnaga 

com 75g, composição: 

acetona,metiletilcetona,tolual e 
resina pvc, prazo validade: 1 ano 

após fabricação, aplicação: tubos e 

conexões de pvc. 

14 12 11 6 10 70 25 12 160 unid 
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002 

Adesivo conexão hidráulica. Frasco 

com 170g, composição: 
acetona,metiletilcetona,tolual e 

resina pvc, prazo validade: 1 ano 

após fabricação, aplicação: tubos e 
conexões de pvc 

7 8 5 0 0 16 8 2 46 unid 

003 

Adesivo conexão hidráulica. Pote 

com 850g, composição: 
acetona,metiletilcetona,tolual e 

resina pvc, prazo validade: 1 ano 

após fabricação, aplicação: tubos e 
conexões de pvc 

10 8 5 0 0 52 8 2 85 unid 

004 
Anel de vedação; borracha, dimensão 

50mm 
15 10 6 2 0 20 8 0 61 unid 

005 
Anel de vedação; borracha, dimensão 
75mm 

15 10 6 2 0 30 8 0 71 unid 

006 

Bóia caixa d'água; material pvc - 

cloreto de polivinila, bitola 3,4 pol, 

material balão plástico. 

10 4 7 3 0 4 10 0 38 unid 

007 Cola Silicone, em tubo com 290ml 8 6 4 2 0 0 5 0 25 unid 

008 

Caixa de descarga para vaso 

sanitário; com peças e acessórios de 

fixação. 

16 14 18 3 6 0 22 0 79 unid 

009 

Engate de 50cm para ligagação de 

vaso sanitário, bitola de 1/2", 

confeccionada em PVC. 

15 13 8 2 0 0 15 0 53 unid 

010 
Engate de 60cm para ligagação de 
vaso sanitário, bitola de 1/2", 

confeccionada em PVC. 

12 8 4 1 0 0 8 0 33 unid 

011 
Espudo para ligação vaso sanitário, 
bitola de 40. 

14 10 10 2 0 0 12 0 48 unid 

012 
Fita veda rosca; material teflon, 

comprimento 25m, largura 19 mm. 
35 30 19 8 0 60 10 4 166 unid 

013 Flange de 20 mm ou 1/2", em PVC 6 0 0 0 0 4 4 0 14 unid 

014 Flange de 25 mm ou 3/4", em PVC 6 5 4 0 0 10 6 0 31 unid 

015 
Mangueira hidráulica; material pvc 
flexível, aplicação sucção e descarga, 

tipo mangote, bitola 1,2 pol. 

60 80 0 0 0 140 0 120 400 m 

016 

Mangueira hidráulica, comprimento: 
30 m, material: pvc flexível, 

aplicação, sucção e descarga, tipo; 

mangote, bitola: 3 pol. 

54 66 0 0 0 140 0 80 340 m 

017 

Mangueira jardim, material: pvc e 

poliéster trançado, diâmetro: 1,2 pol, 

pressão máxima,  12 bar; Cor, cristal, 
características adicionais; três 

camadas intermediaria de pvc 

transparente. 

120 120 140 60 0 250 180 250 1.120 m 

018 

Mangueira jardim, material: pvc e 
poliéster trançado, diâmetro: 3,4 pol, 

pressão máxima, 10 bar; Cor cristal, 

características adicionais;  três 
camadas intermediaria de pvc 

transparente. 

140 140 260 90 0 160 400 120 1.310 m 

019 

Mangueira De Gotejamento 50/50cm 
-Vazão por Válvula: 1,6 Litros de 

Água por Hora Diâmetro da 

Mangueira: ½”, Durabilidade e 
Resistência a exposição ao sol: 05 

anosGarantia contra defeitos de 

fabricação: 02 anos., Pressão Ideal de 
trabalho: 08 MCA. Baixa pressão. 

Não há necessidade de moto bombas 

para acionar as válvulas, apenas 

0 0 0 0 0 4000 0 5000 9.000 m 
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quantidade de água suficiente para 

inflar as mangueiras.  
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020 

Registro esfera;  material, pvc rígido, 

tipo vs, bitola,  20mm, aplicação 

instalação hidráulica, tipo fixação, 
soldável. 

50 42 60 18 12 40 60 58 340 unid 

021 

Registro esfera; material, pvc rígido, 

tipo vs, bitola, 25mm, aplicação 
instalação hidráulica, tipo fixação, 

soldável. 

24 18 30 10 10 35 30 50 207 unid 

022 

Registro esfera; material, pvc rígido, 

tipo, soldável para água, bitola 

32mm, características adicionais, 
com anel de vedação em borracha, 

aplicação, instalação hidráulica. 

20 16 22 7 6 28 20 30 149 unid 

023 

Registro esfera; material, pvc rígido, 
tipo soldável para água, bitola, 

50mm, características adicionais, 

com anel de vedação em borracha, 
aplicação, instalação hidráulica. 

20 14 16 5 6 32 24 13 130 unid 

024 

Registro esfera; material, pvc rígido, 
tipo soldável para água, bitola 

75mm, características adicionais, 

com anel de vedação em borracha, 
aplicação, instalação hidráulica. 

10 6 7 2 3 20 10 5 63 unid 

025 
Registro Esfera; aplicação irrigação 

20mm. 
36 30 28 12 10 60 30 20 226 unid 

026 
Registro Esfera;  aplicação irrigação 
25mm. 

32 27 23 8 10 60 25 25 210 unid 

027 
Registro Esfera;  aplicação irrigação 

50mm. 
0 0 0 0 8 55 4 0 67 unid 

028 
Registro esfera; material pvc, bitola 
75mm, aplicação irrigação, tipo 

fixação soldável. 

0 0 0 0 8 52 4 0 64 unid 

029 

Sifão duplo; material, polipropileno, 
tipo corpo, sanfonado , flexível, 

aplicação, lavatório e pia, 

características adicionais, sistema de 

vedação por anéis plástico ou 

borracha, padrão, universal duplo. 

13 12 22 3 3 0 30 0 83 unid 

030 

Sifão simples; material pvc - cloreto 

de polivinila, tipo, regulavel, tipo 
corpo rígido, diâmetro saída, 40mm, 

diâmetro entrada 1 pol, aplicação, 
lavatório e pia. 

20 18 36 12 6 4 34 0 130 unid 

032 Torneira em inox giratória pia C-50 2 2 3 1 0 0 13 0 21 unid 

033 
Torneira inox para lavatório 1192 ou 

1193. 
5 4 7 0 0 0 10 0 26 unid 
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034 
Torneira inox para pia, fixação na 

parede. 
6 5 10 1 0 0 11 0 33 unid 

035 
Torneira preta para jardim, plástico, 

tamanho 15cm. 
20 18 18 9 6 14 28 14 127 unid 

036 
Torneira PVC para lavatório, bitola 

1/2", cor branca. 
25 18 35 6 8 9 36 0 137 unid 

037 
Torneira PVC para tanque, bitola 

1/2", cor branca, 20cm. 
8 7 8 2 0 4 20 0 49 unid 

038 
Válvula para lavatório 7/8", plástico, 

branca, curta, com tampa. 
12 10 12 0 0 0 11 0 45 unid 

039 

Válvula para pia, 3.1/2" polegada, 

tipo curta, metal e plástico cromado, 

aço inox e ABS. 

8 6 9 0 0 0 12 0 35 unid 
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039 Adaptador para caixa d'água 50mm, pvc. 6 4 5 0 0 8 4 0 27 unid 

040 Adaptador para caixa d'água 60mm, pvc. 4 3 4 0 0 5 3 0 19 unid 

041 
Adaptador soldável de 20mm, marrom, 
pvc 

14 12 6 0 0 8 20 0 60 unid 

042 
Adaptador soldável de 25mm, marrom, 

pvc 
15 13 8 0 0 20 22 0 78 unid 

043 
Adaptador soldável; material: pvc - cloreto 
de polivinila, de 32mm, marrom, aplicação 

instalação hidráulica. 

15 13 6 0 0 20 22 0 76 unid 

044 
Bucha de redução para esgoto 100x50mm, 
confeccionado em pvc. 

13 15 2 0 0 0 8 2 40 unid 

045 
Bucha de redução para esgoto 100x75mm, 

confeccionado em pvc. 
20 18 3 3 0 2 10 2 58 unid 

046 
Bucha de redução para esgoto 
150x100mm, confeccionado em pvc. 

10 12 2 0 0 1 7 1 33 unid 

047 
Bucha de redução para esgoto 75x50mm, 

confeccionado em pvc. 
23 15 7 3 0 0 15 5 68 unid 

048 

Caixa de godura; tipo sifonada, para 
esgoto, material PVC, caracteristica 100 x 

75mm, com capacidade minima para 12 

litros. 

5 4 3 2 0 0 6 0 20 unid 

049 

Caixa de godura; tipo sifonada, para 

esgoto, material PVC, caracteristica 150 x 

100mm, com capacidade minima para 12 
litros. 

4 3 2 0 0 0 6 0 15 unid 

050 

Caixa de godura; tipo sifonada, para 

esgoto, material PVC, caracteristica 200 x 

150mm, com capacidade minima para 12 

litros. 

6 5 0 2 0 0 0 0 13 unid 

051 

Conexão hidráulica; material pvc - cloreto 

de polivinila, tipo curva 90°, fixação 
soldável, bitola 32 mm, cor azul, aplicação 

irrigação. 

14 0 0 0 5 60 0 0 79 unid 

052 

Conexão hidráulica; material pvc - cloreto 

de polivinila, tipo curva 90°, fixação 
soldável, bitola 50 mm, cor azul, aplicação 

irrigação. 

10 0 0 0 6 80 0 0 96 unid 

053 
Conexão hidráulica; material pvc - cloreto 

de polivinila, tipo curva 90°, fixação 
0 0 0 0 6 60 0 0 66 unid 
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soldável, bitola 75 mm, cor azul, aplicação 

irrigação. 

054 

Conexão hidráulica; material pvc - cloreto 

de polivinila, tipo curva 45°, fixação 

engate pvc, aplicação irrigação, cor azul, 
bitola 50 mm. 

10 0 0 0 0 40 0 0 50 unid 

055 

Conexão hidráulica; material pvc - cloreto 

de polivinila, tipo curva 90°, fixação 
engate pvc, aplicação irrigação, cor azul, 

bitola 75 mm. 

8 0 0 0 0 50 0 0 58 unid 

056 

Conexão hidráulica; material pvc - cloreto 

de polivinila, tipo curva 45°,  fixação 
engate pvc, aplicação irrigação, cor azul, 

bitola 75 mm. 

6 0 0 0 0 40 0 0 46 unid 

057 

Conexão hidráulica; material pvc - cloreto 
de polivinila, tipo curva 90° longa, fixação 

encaixe, características adicionais com 

anel de borracha flexível para vedação, 
aplicação instalações esgoto, bitola 100 

mm. 

20 16 4 2 0 0 5 0 47 unid 
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078 Luva de correr 20mm, PVC. 50 40 32 0 0 80 24 16 242 unid 

079 Luva de correr 25mm, PVC. 50 40 32 0 0 90 30 25 267 unid 

080 Luva de correr 32mm, PVC. 20 14 6 0 0 80 20 18 158 unid 

081 Luva de correr 50mm, PVC. 15 10 5 0 0 60 10 8 108 unid 

082 Luva de correr 60mm, PVC. 8 6 5 0 0 0 6 4 29 unid 

083 Luva irrigação 32mm 0 0 0 0 4 80 0 0 84 unid 

084 Luva irrigação 50 mm 0 0 0 0 6 80 0 0 86 unid 

085 Luva irrigação 75mm 0 0 0 0 8 80 0 0 88 unid 

086 
Luva de redução; material pvc, tipo 
fixação soldável, aplicação irrigação, cor 

azul, bitola 75 x 50mm. 

0 0 0 0 4 180 0 0 184 unid 

087 
Luva de redução; material pvc, tipo 
fixação soldável, aplicação irrigação, cor 

azul, bitola 32 x 25mm. 

0 0 0 0 0 160 0 0 160 unid 

088 

Luva de redução; material pvc, tipo 

fixação soldável, aplicação irrigação, cor 
azul, bitola 25 x 20mm. 

0 0 0 0 0 120 0 0 120 unid 

089 

Luva para esgoto; material pvc,tipo 

fixação soldável, aplicação instalações 
esgoto, bitola 100mm.  

18 15 6 0 0 0 10 4 53 unid 

090 

Luva para esgoto; material pvc,tipo 

fixação soldável, aplicação instalações 

esgoto, bitola 150mm.  

14 18 3 0 0 0 0 0 35 unid 

091 

Luva para esgoto; material pvc,tipo 

fixação soldável, aplicação instalações 

esgoto, bitola 75mm.  

32 24 12 14 0 0 20 10 112 unid 

092 Luva soldável de 20mm liso, PVC. 60 50 40 0 0 80 45 20 295 unid 

093 Luva soldável de 25mm liso, PVC. 60 50 40 0 0 80 45 20 295 unid 

094 Luva soldável de 50mm liso, PVC. 25 20 10 0 0 60 6 4 125 unid 
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095 

Luva Conexão hidráulica; material: pvc 

rígido, tipo fixação soldável, bitola 60mm, 
liso. 

10 5 0 0 0 0 4 0 19 unid 

096 

Redução para esgoto; material PVC - 

cloreto de polivinila, tipo fixação soldável, 
aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 

50 x 40mm. 

27 20 25 0 0 0 26 0 98 unid 

097 

Redução para esgoto; material PVC - 

cloreto de polivinila, tipo fixação soldável, 
aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 

150 x 100mm. 

20 30 10 0 0 0 0 0 60 unid 

098 

Redução para esgoto; material PVC - 
cloreto de polivinila, tipo fixação soldável, 

aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 

100 x 75mm. 

25 30 18 1 0 0 22 0 96 unid 

099 

Redução para esgoto; material PVC - 
cloreto de polivinila, tipo fixação soldável, 

aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 

75 x 50mm. 

20 25 16 2 0 0 18 0 81 unid 
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124 
Tubo azul para irrigação de 20mm, barra 
de 6mt. 

0 0 0 0 0 900 200 0 1.100 barra 

125 
Tubo azul para irrigação de 25mm, barra 

de 6mt. 
0 0 0 0 0 1100 300 0 1.400 barra 

126 
Tubo azul para irrigação de 32mm ou 1", 
barra de 6mt. 

0 0 0 0 0 1200 400 0 1.600 barra 

127 
Tubo azul para irrigação de 50mm PN 80, 

barra de 6mt. 
0 0 0 0 0 1400 0 0 1.400 barra 

128 
Tubo azul para irrigação de 75mm PN 80, 
barra de 6mt. 

0 0 0 0 0 1400 0 0 1.400 barra 

129 Tubo Branco com rosca 1' kep 0 0 0 0 0 48 0 0 48 barra 

130 Tubo Branco com rosca 2' kep 0 0 0 0 0 48 0 0 48 barra 

131 

Tubo descarga; material pvc, diâmetro 40 

mm, comprimento 1,40 m, pressão 7,50 

kgf,cm2, características adicionais com 
curva e bolsa de ligação entre descarga e 

vaso, tipo soldável.  

20 15 15 0 0 0 15 0 65 barra 

132 
Tubo soldável em pvc de 100mm esgoto, 
classe A 

160 170 50 14 0 16 50 48 508 barra 

133 
Tubo soldável em pvc de 150mm esgoto, 

classe A 
55 60 0 0 0 0 0 0 115 barra 

134 
Tubo soldável em pvc de 200mm esgoto, 

classe A 
42 46 14 0 0 0 0 0 102 barra 

135 
Tubo soldável em PVC de 20mm classe A, 

barra de 6mt. 
60 56 40 8 12 80 46 38 340 barra 

136 
Tubo soldável em PVC de 25mm classe A, 
barra de 6mt. 

58 52 46 14 10 120 50 40 390 barra 

137 
Tubo soldável em PVC de 32mm classe A, 

barra de 6mt. 
50 45 36 12 5 120 40 30 338 barra 

138 
Tubo soldável em pvc de 40mm, esgoto, 
classe A 

20 15 6 5 0 0 10 4 60 barra 

139 
Tubo soldável em PVC de 50mm classe A, 

barra de 6mt. 
32 20 15 4 0 60 25 16 172 barra 
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140 
Tubo soldável em pvc de 50mm, esgoto, 

classe A 
30 28 16 6 0 6 28 4 118 barra 

141 
Tubo soldável em PVC de 60mm classe A, 

barra de 6mt. 
20 17 10 0 0 40 10 0 97 barra 

142 
Tubo soldável em pvc de 75mm, esgoto, 

classe A 
130 130 38 16 0 12 50 40 416 barra 
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182 Areia lavada em m³ 130 140 45 32 14 30 60 14 465 m³ 

183 
Bloco cerâmico com 08 furos 
arredondados, dimensões aproximadas 

09cm x 19cm x 19cm. 

20.000 
18.00

0 

12.00

0 
8.000 

7.00

0 
7000 

18.0

00 

6.00

0 

96.00

0 
unid 

184 Brita n.º 0 85 80 45 8 6 22 45 18 309 m³ 

185 Brita n.º 1 30 38 20 6 2 6 36 8 146 m³ 

186 
Cal hidratado para pintura em fardo com 7 
pacote 

60 80 14 0 30 12 25 28 249 frd 

187 

Cimento em saco com 50kg, CP II Z-32, 

resistência normatizada do CPII mínimo 
32 mPa 

1.400 1.500 500 250 140 380 800 140 5.110 sc 

188 

Paralelepipedo granitico, para 

pavimentação medido 15cm comprimento 

por 12cm largura, obs. *30 a 35* pecas 

por m². 

26.000 
120.0

00 
0 0 0 0 0 0 

146.0

00 
unid 

189 

Telha cerâmica colonial, laminada de 1ª, 

dimensões aproximadas 44,2cm 
comprimento x 18,3cm largura, qualidade 

que atenda a Norma ABNT NBR 15310. 

13.000 
12.00

0 
7.000 3.500 

3.00
0 

4000 
15.0
00 

3.00
0 

60.50
0 

unid 

190 

Telha cerâmica plan, dimensões 

aproximadas 48cm comprimento x 17cm 
largura, espessura 15mm, qualidade que  

atenda a Norma ABNT NBR 15310. 

9.000 8.000 4.000 4.000 0 0 
9.00

0 
0 

34.00
0 

unid 

191 
Telha de fibrocimento, dimensões 2,44m 
compr. x 0,5m largura x 4mm espessura; 

atender a Norma ABNT NBR 7581. 

150 120 30 30 0 50 0 0 380 unid 

192 
Telha de fibrocimento, dimensões 2,44m 
compr. x 1,10m largura x 6mm espessura; 

atender a Norma ABNT NBR 7581. 

60 50 25 0 0 25 0 0 160 unid 

193 

Telha de fibrocimento, dimensões 3,66m 

compr. x 1,10m largura x 6mm espessura; 
atender a Norma ABNT NBR 7581. 

76 70 14 60 8 40 0 12 280 unid 
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194 

Barra metal ferroso, material: aço carbono, 

formato seção: redondo, comprimento: 1 
m, diâmetro: 1 1,2 pol, características 

adicionais: roscada 

8 7 0 0 0 0 0 0 15 unid. 

195 Barra chata  3/4", comprimento 6m. 16 14 6 5 0 0 6 0 47 unid. 

196 Barra chata 1 x 1/8" 12 8 5 1 0 0 5 0 31 unid. 

197 Barra chata 1/2 x 1/8" 12 8 5 1 0 0 5 0 31 unid. 

198 Cantoneira 1" x 1/8 28 26 12 8 0 0 13 0 87 unid. 

199 Cantoneira 2" x 3/16 36 33 7 5 0 0 7 0 88 unid. 

200 Cantoneira 3/4 x 1/8 32 30 14 10 0 0 14 0 100 unid. 

201 
Chapa de piso tipo xadrex 1,20 x 2m 

espessura 3mm 
12 8 0 0 0 0 0 0 20 unid. 

202 
Chapa de piso tipo xadrex 1,20 x 3m 

espessura 3mm 
12 8 0 0 0 0 0 0 20 unid. 

203 Chapa lisa 2,00 x 1,20 chapa 14 6 5 2 0 0 2 5 0 20 unid. 

204 Chapa lisa 2,00 x 1,20 chapa 18 6 5 2 5 0 2 5 0 25 unid. 

205 
Metalon 30 x 20mm na chapa 16, em barra 
de 6mt. 

30 22 12 24 0 10 14 0 112 unid. 

206 
Metalon 30 x 20mm na chapa 18, em barra 

de 6mt. 
15 12 8 12 0 6 10 0 63 unid. 

207 
Metalon 50 x 30mm na chapa 18, em barra 
de 6mt. 

42 38 26 20 0 0 32 0 158 unid. 
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208 Perfil enrijecido, 100 x 40mm chapa 14 8 6 6 19 0 4 8 0 51 unid. 

209 Perfil enrijecido, 150 x 60mm chapa 13  6 4 4 0 0 0 4 0 18 unid. 

210 Perfil enrijecido, 50 x 40mm chapa 14 16 9 6 6 0 0 6 0 43 unid. 

211 Perfil enrijecido, 75 x 40mm chapa 14 35 27 8 20 0 0 0 0 90 unid. 

212 Perfil U simples 100 x 40mm chapa 14 0 0 0 16 0 0 0 0 16 unid. 

213 Perfil U simples 200 x 50mm 4,75mm 15 10 0 0 0 0 0 0 25 unid. 

214 Perfil U simples 200 x 50mm 3/16 15 10 0 0 0 0 0 0 25 unid. 

215 Perfil U simples 50 x 40mm chapa 14 6 4 4 10 0 2 4 0 30 unid. 

216 Perfil U simples 95 x 30mm chapa 14 0 0 0 12 0 0 0 0 12 unid. 

217 
Perfil Portal vincado, com 3mts, 120x32, 

chapa 14 
9 6 4 0 0 0 4 0 23 unid. 

218 Tubo industrial ferro 1", chapa 14 10 5 6 8 0 2 6 0 37 unid. 

219 Tubo industrial ferro 1", chapa 18 10 5 6 0 0 2 6 0 29 unid. 

220 Tubo industrial ferro 1"1/2, chapa 14 30 4 0 2 0 0 0 0 36 unid. 

221 Tubo industrial ferro 1"1/2, chapa 18 12 4 0 3 0 0 0 0 19 unid. 

222 Tubo industrial ferro 1"1/4, chapa 14 12 8 4 18 0 0 10 0 52 unid. 

223 Tubo industrial ferro 2", chapa 14 12 8 2 4 0 0 10 0 36 unid. 

224 Tubo industrial ferro 3", chapa 14 8 6 0 0 0 0 8 0 22 unid. 
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225 
Arame galvanizado; Diametro 2,76mm, 

BWg 12. 
22 24 10 6 35 8 16 6 127 kg 

226 
Arame recozido; BWG 16, diametro 

1,65mm 1 kg 
42 46 18 5 35 12 24 8 190 kg 

227 

Treliça, altura 8cm diâmetro, banjo 

superior 6,0mm, diagonal 4.2, banjo 
inferior 4.2. 

500 520 420 400 0 300 400 220 2.760 m 

228 

Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 

12,5mm, bitola 1/2", em barra de 12m, 
aplicação contrução civil. 

35 40 0 0 0 60 18 6 159 barra 

229 

Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 6,3mm, 

bitola 1/4", em barra de 12m, aplicação 

contrução civil. 

120 140 36 0 8 0 30 18 352 barra 

230 

Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 10mm, 

bitola 3/8", em barra de 12m, aplicação 

contrução civil. 

160 180 60 10 8 240 60 10 728 barra 

231 

Vergalhão; Tipo CA-60, (5.0) espesura 

5mm,  em barra de 12m, aplicação 

contrução civil. 

140 160 46 25 22 180 100 26 699 barra 

232 
Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 8mm, 
bitola 5/16", em barra de 12m, aplicação 

contrução civil. 

125 135 25 30 16 80 70 14 495 barra 

233 
Vergalhão; Tipo CA-50, espessura 16mm, 
bitola 5/8", em barra de 12m, aplicação 

contrução civil. 

38 40 0 0 0 0 0 2 80 barra 
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234 

Adesivo para veda calha, selante de 
vedação especial, em tubo, alumínio, 

selador monocomponente à base de 

borracha sintética, em solventes orgânicos, 
transforma-se em borracha flexível e 

resistente, bisnaga com no mínimo 280ml 

com bico aplicador. 

8 6 12 4 0 0 16 0 46 unid 

235 

Broxa para pintura; material, base 

madeira, cabo plástico, cerdas sintético, 

formato retangular, aplicação caiação, 
comprimento 190 mm, largura 76 mm. 

12 36 2 0 0 0 6 0 56 unid 

236 

Corante líquido; tinta a base d'água, com 

piguimento, cores diversas, bisnaga com 

50ml. 

60 36 48 24 48 0 72 0 288 unid 
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237 

Fixador para cal; material sal solúvel de 

cálcio, sódio e magnésio, aspecto físico 
líquido, solubilidade em solução aquosa, 

saco com 150ml, aplicação, cal,caiação e 

tinta em pó. 

80 140 20 4 0 0 22 12 278 und 

238 

Impermeabilizante; composição básica 

polímeros acrílicos e argamassa ciméntica, 

função proteção e revestimento 
semiflexível, aplicação lajes, caixa d'água, 

piscinas, marquises e etc, em embalagem 

contedo 1 litro. 

24 18 20 0 0 16 25 0 103 und 

239 

Impermeabilizante contra infiltrações; para 
concretos e argamassas, densidade 1,05 

g/cm³; aparência  emulsão pastosa, cor 

branca, composição básica sais metálicos e 
silicatos, galão com 3,6 litros. 

32 28 25 12 0 26 32 0 155 lata 

240 

Lixa d`água; material óxido alumínio, 

folha tipo grão 100, comprimento 275 
mm, largura 225 mm, tipo costado pano. 

115 100 110 0 80 0 120 35 560 unid 

241 
Lixa de parede n.º 100, folha, dimensões 

mínimas 22,5cm largura x 27,5cm altura. 
120 100 115 45 90 0 130 45 645 unid 

242 
Lixa de parede n.º 180, folha, dimensões 

mínimas 22,5cm largura x 27,5cm altura. 
125 110 110 30 100 0 140 50 665 unid 

243 
Lixa para ferro; n.º 100,  material, 
carbureto silício, tipo folha, dimensões 

mínimas 22,5cm largura x 27,5cm altura. 

40 25 30 16 32 20 30 0 193 unid 

244 
Lixa para madeira; n.º 80, tipo, material: 
óxido alumínio, folha dimensões mínimas 

22,5cm largura x 27,5cm altura. 

36 24 18 0 0 0 35 0 113 unid 

245 

Massa corrida; composição básica, 
emulsão acrílica estirenada, 

hidrocarbonetos alifá, aplicação, reformas 

em geral. Acondicionada em galão com 

3.600ml, PVA 

24 20 22 0 8 0 34 0 108 lata 

246 

Massa corrida; composição básica, 

emulsão acrílica estirenada, 

hidrocarbonetos alifá, aplicação, reformas 
em geral. Acondicionada em lata com 

18kg. 

46 38 27 6 6 0 55 0 178 lata 

247 
Massa epóxi, resistente a água, embalagem 
com 100g. 

7 4 5 0 0 0 10 0 26 unid 

248 

Massa plástica; Composição básica, óxido 

de magnésio e óxido de silício, 

características adicionais, densidade 2,67 
g,cm3, resistência compressão 1540°, 

acondicionada em lata com 500g. 

10 8 7 0 0 0 12 0 37 lata 
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249 
Pincel pintura predial; material, cerdas 
pelo de malta, tipo, cabo curto de madeira, 

tamanho 2 pol, formato retangular. 

20 16 20 3 0 0 25 0 84 unid 
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250 

Pincel pintura predial; material, cerdas 

pelo de malta, tipo, cabo curto de madeira, 
tamanho 3 pol, formato retangular. 

18 14 16 3 0 0 22 0 73 unid 

251 

Pincel pintura predial; material, cerdas 

pelo de malta, cabo curto de madeira, 
tamanho 3,4 pol, formato retangular. 

8 6 5 2 0 0 8 0 29 unid 

252 

Pincel pintura predial; material, cerdas 

pelo de marta, cabo médio de madeira, 

tamanho 1 1,2 pol, formato retangular. 

16 12 8 0 0 0 12 0 48 unid 

253 

Pistola para pintura; tipo ar direto, com 

agulha em cobre, bico em aco carbono, 

incluso 2 capas de ar formato leque e jato 
dirigido, resevatório com capacidade 

mínima de 750ml. 

4 0 2 0 0 0 2 0 8 unid 

254 

Rolo de espuma; revestido em curvim, 

diâmetro 25 cm, comprimento 60 cm, 
características adicionais confeccionado 

em espuma de alta densidade, cor verde 

claro. 

10 8 5 0 0 0 7 0 30 unid 

255 

Rolo pintura predial; material lã de 

carneiro, comprimento 15 cm, 

características adicionais com suporte, 
garfo de aço galvanizado. 

15 12 8 3 5 0 24 0 67 unid 

256 

Rolo pintura predial; material lã de 

carneiro, comprimento 23 cm, 

características adicionais com cabo gaiola, 
garfo aço galvanizado. 

18 15 17 4 6 0 30 0 90 unid 

257 
Selador de parede; tipo fundo preparador, 

acondicionado em lata contendo 18litros 
22 18 20 8 4 0 26 0 98 gal 

258 

Solvente tinta gráfica; tipo thinner, 
componentes hidrocarboneto alifático 

saturado, aspecto físico líquido inflamável, 

aplicação diluição de tinta, características 

adicionais secagem rápida, acondicionado 

em lata com 1 litro. 

10 8 4 3 2 5 6 4 42 lata 

259 

Solvente tinta gráfica; tipo thinner, 
componentes hidrocarboneto alifático 

saturado, aspecto físico líquido inflamável, 

aplicação diluição de tinta, características 
adicionais secagem rápida, acondicionado 

em lata com 5 litro. 

15 12 14 4 4 6 16 6 77 lata 

260 
Tinta à base de água; acondicionada  em 

lata com 18 litros. 
30 22 15 0 3 0 17 0 87 lata 

261 

Tinta Acrílica Fosca; componentes latex 

pva, água, resina e pigmentos, aspecto 

físico líquido viscoso, cores diversas, 
acondicionado em lata com 18 litros. 

34 30 20 14 3 0 24 0 125 lata 

262 

Tinta Acrílica Semi Brilho; componentes 

água, resina acrílica e pigmentos, aspecto 

físico líquido viscoso, cores diversas, tipo 
acabamento, acondicionada em lata com 

18 litros. 

36 30 20 8 4 0 26 0 124 lata 

263 

Tinta demarcação sinalização; base 
solvente, tipo brilhante, cor branca, 

características adicionais resistente à 

abrasão e intempéries, aplicação pintura de 
asfalto e sinalização de rodovias viária, 

acondicionada em lata com 18 litros. 

7 0 0 12 0 0 0 0 19 gal 

264 

Tinta demarcação sinalização; base 
solvente, tipo brilhante, cor amarela, 

características adicionais resistente à 

abrasão e intempéries, aplicação pintura de 
asfalto e sinalização de rodovias viária, 

acondicionada em lata com 18 litros. 

7 0 0 12 0 0 0 0 19 gal 
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265 

Tinta demarcação sinalização; base resina 

acrílica, tipo brilhante, cor preta, 
características adicionais resistente à 

abrasão e intempéries, aplicação pintura de 

asfalto e sinalização de rodovias, 
acondicionada em lata com 18 litros. 

7 0 0 12 0 0 0 0 19 gal 

266 

Tinta esmalte; tipo acabamento sintético, 

aplicação parede , madeira , estrutura 
metálica, acondicionado em lata com 

3.600 ml. 

42 40 16 24 5 12 30 20 189 lata 

267 

Tinta para piso; composição básica água e 

pva, aspecto físico líquido, aplicação 
interna e externa, tipo acabamento fosco, 

cores diversas, acondicionado em lata com 

18 litros. 

8 15 0 0 12 0 35 0 70 unid 

268 

Tinta spray; tinta artística, composição a 

base de resina acrílica, tipo secagem 

rápida, cores diversas, aplicação metal, 
características adicionais acetona com 

pigmentos metálicos, jato direto frasco 

com 350ml. 

7 8 5 8 4 0 4 0 36 unid 

269 

Zarcão, fundo anticorrosivo e antioxidante 
tipo zarcão, produto de secagem rápida, 

cor vermalho fossco, rendimento não 

inferior a 6,5m; conforme a NBR-11702 
do tipo 4.1.2, acondicionado em galão 

contendo 3.600 ml. 

6 8 5 0 0 2 6 0 27 lata 

            
GRUPO 17 ÓRGÃO PARTICIPANTE 

It
e
m

 

E
sp

e
ci

fi
ca

ç
ã
o
 

O
B

R
A

S
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

S
A

Ú
D

E
 

S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 

C
U

L
T

U
R

A
 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

M
E

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

 

Q
u

a
n

t.
 

U
n

id
. 

270 Abraçadeira de aço para cordoalha de 1/4 12 70 0 12 0 30 0 0 124 unid 

271 Abraçadeira de aço para cordoalha de 3/8 24 180 0 40 0 40 0 0 284 unid 

272 Abraçadeira de aço para cordoalha de 5/16 12 80 0 40 0 40 0 0 172 unid 

273 Arruelas para parafusos 3/8 200 400 0 60 150 0 0 0 810 unid 

274 Arruelas para parafusos 5/16 250 400 0 60 100 0 0 0 810 unid 

275 Arruelas para parafusos 5/8 340 600 0 0 0 0 0 0 940 unid 

276 Barra roscada de 1m por 3/8 25 60 0 15 25 0 0 0 125 unid 

277 Barra roscada de 1m por 5/16 30 40 0 15 30 0 0 0 115 unid 

278 Bucha de parede n.º 10 com anel 20 25 25 30 0 0 25 0 125 unid 

279 Bucha de parede n.º 8 com anel 20 25 25 30 0 0 25 0 125 unid 

280 Gancho com bucha n.º 8 16 12 15 20 0 0 15 0 78 unid 

281 Prego 15/15 18 6 4 2 6 3 12 4 55 kg 

282 Prego 17/21 22 8 4 6 5 4 18 6 73 kg 

283 Prego 17/27 9 8 2 4 0 2 4 0 29 kg 

284 Prego 19/36 8 12 3 0 0 0 5 0 28 kg 

285 Rebite n.º 48/18 em caixa com 200 unid. 10 8 4 0 0 0 12 0 34 cx 
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286 
Parafuso esticador para cordoalha 30cm x 

1/2 
30 100 0 12 0 0 0 0 142 unid 

287 Parafuso francês com porca 1/2x3" 90 80 0 0 0 0 0 0 170 unid 

288 Parafuso francês com porca 1/2x5" 120 150 0 0 0 0 0 0 270 unid 

289 Parafuso francês com porca 1/2x8" 130 100 0 0 0 0 0 0 230 unid 

290 Parafuso francês com porca 1/4x2" 130 100 0 0 0 0 0 0 230 unid 

291 Parafuso francês com porca 1/4x5" 120 90 0 0 0 0 0 0 210 unid 

292 Parafuso francês com porca 3/8x6" 120 80 0 0 0 0 0 0 200 unid 

293 Parafuso francês com porca 3/8x9" 120 50 0 0 0 0 0 0 170 unid 

294 Parafuso francês com porca 5/16x2" 130 50 0 0 0 0 0 0 180 unid 

295 Parafuso francês com porca 5/16x4" 120 50 0 0 0 0 0 0 170 unid 

296 Parafuso francês com porca 5/16x8" 120 50 0 0 0 0 0 0 170 unid 

297 Parafuso para madeira 1/2 x 150mm 80 200 0 0 0 0 90 0 370 unid 

298 Parafuso para madeira 1/2 x 200mm 80 240 0 0 0 0 80 0 400 unid 

299 Parafuso para madeira 1/2 x 300mm 155 600 0 0 0 0 50 0 805 unid 

300 Parafuso para madeira 1/2 x 350mm 155 650 0 0 0 0 0 0 805 unid 

301 Parafuso para madeira 1/2 x 400mm 140 650 0 0 0 0 0 0 790 unid 

302 Parafuso para madeira 1/2 x 450mm 140 650 0 0 0 0 0 0 790 unid 

303 Parafuso para vaso sanitário n.º 08 90 50 30 8 0 0 50 0 228 unid 

304 Parafuso para vaso sanitário n.º 10 80 50 24 8 0 0 80 0 242 unid 

305 Parafuso sextavado 1/4 x 60mm 26 100 0 0 0 0 0 0 126 unid 

306 Parafuso sextavado 3/8 x 60mm 30 110 0 0 0 0 0 0 140 unid 
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307 
Argamassa acondicionada em embalagem 

plástica com 20 kg 
240 180 160 30 0 0 260 0 870 pct 

308 
Bolsa de ligação para vaso sanitário, 

1.1/2", confeccionada em plástico. 
12 10 8 4 0 0 12 0 46 unid 

309 

Chuveiro frio, com braço em plástico 

bitola de 1/2 com 40cm, diâmetro de 

10cm, em plástico, pequeno. 

12 10 8 2 0 0 10 0 42 unid 

310 

Chuveiro quente, três temperaturas 110 

volts, material do chuveiro em plástico, 

braço em alumínio bitola de 1/2 com 
tamanho 40cm. 

12 10 8 2 0 0 14 0 46 unid 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 

Página 35 de 45 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

311 

Kit para banheiro, contendo porta papel 

toalha interfolhas, porta papel higiênico, 
porta sabonete líquido com trava para 

fechar confecccionado em acrílico na cor 

branca. 

10 8 8 3 0 0 12 0 41 kit 

312 

Kit universal para vaso sanitário acoplado, 

com dois botões de acionamento (meia 

descarga e descarga completa), entrada: 
rosca de 1/2", sistema telescópico para 

regularem de altura até 27cm; saída: rosca 

de 2.1/2", extravasor com altura ajustável 
até 33cm, vedante em silicone. 

48 20 20 4 0 0 8 0 100 unid 

313 

Lavatório mãos, material: louça, 

características adicionais: com coluna, cor: 

branca 

14 10 7 2 0 0 11 2 46 unid 

314 Rejunte em pacote com 1kg 120 100 50 26 0 0 130 0 426 unid 

315 

Vaso sanitário, material: louça, cor: 

branca, características adicionais: 

acoplado com descarga, tipo: convencional      

6 5 3 2 0 0 3 2 21 kit 

316 
Vaso sanitário, material: louça, cor: 

branca, tipo: convencional  
8 5 4 0 0 0 8 0 25 kit 

317 
Xadrez, pigmento em pó, em pacote com 

500gr, cores diversas. 
20 18 4 0 0 0 8 0 50 kg 
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318 

Janela veneziana com grade medindo 1m x 

1,2m, chapa 22, requadro 14cm, pintura 

fosfatizada. 

15 12 6 3 0 0 10 0 46 unid 

319 
Janela veneziana com grade, 1m x 1m, 
chapa 22, requadro 14cm, pintura 

fosfatizada. 

16 14 8 2 0 0 12 0 52 unid 

320 
Pia de fibra, com duas cubas, 1,60m x 
0,50m 

5 4 5 0 0 0 7 0 21 unid 

321 
Pia de fibra, com uma cuba, 1,20m x 

0,50m 
5 4 3 1 0 0 8 0 21 unid 

322 
Pia de inox, com duas cubas, 1,60m x 
0,50m 

2 1 2 0 0 0 4 0 9 unid 

323 
Pia de inox, com duas cubas, 1,80m x 

0,50m 
1 2 2 0 0 0 3 0 8 unid 

324 
Pia de inox, com uma cuba, 1,20m x 
0,50m 

2 2 2 1 0 0 2 0 9 unid 

325 

Piso cerâmico PEI 5, liso, tipo esmaltado, 

tamanho 45cm x 45cm, para ambiente 
interno com alto tráfego de pessoas. 

520 400 280 120 0 0 550 0 1.870 m² 

326 

Piso cerâmico PEI 5, liso, tipo esmaltado, 

tamanho 50cm x 50cm, para ambiente 

interno com alto tráfego de pessoas. 

380 300 220 150 0 0 550 0 1.600 m² 

327 

Porta veneziana 2,10m x 0,80m, 

confeccionado em chapa 22; requadro 

14cm, pintura fosfatizada. 

14 12 8 2 0 0 10 0 46 unid 

328 
Tanque de fibra, tamanho 1,20 x 0,50m, 
com dois lavatórios. 

8 6 2 0 0 0 8 0 24 unid 

329 Tanque de fibra, tamanho 1,60 x 0,50m, 7 6 3 1 0 0 6 0 23 unid 
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com três lavatórios. 

330 
Tanque de fibra, tamanho 1,80 x 0,50m, 

com três lavatórios. 
6 4 4 0 0 0 6 0 20 unid 
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407 

Escada extensiva em fibra medindo 4,80m 

com 16 degraus, cumprimento fechada de 
3,00m, cumprimento aberta 4,80m, 

números de degraus fechada 10 número de 

degraus aberta 16 degraus; capacidade de 
carga até 120kg. 

1 1 1 1 1 0 1 0 6 unid 

408 

Escada multiuso dobrável, confeccionada 

em alumínio 14 posições múltiplas 

funções; com 12 degraus, distância 
aproximada entre degraus de 28cm; 

dobradiças de travamento automático; com 

pés emborrachados; capacidade de até 150 
kg; altura da escada: estendida - 3,70m; 

dobrada em 4 partes - 0,94m; distância 

entre os degraus - 28cm; peso aproximado 
da escada 10kg. 

1 1 1 1 1 1 0 0 6 unid 
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409 

Carrinho-de-mão completo em aço 

galvanizado, com pneu e câmara 3,25mm 

x 8", caçamba com capacidade para 60 
litros, braço metálico, chapa mínima da 

caçamba 24 = 0,60mm. 

8 16 2 3 0 1 2 4 36 unid. 

410 

Cortador de piso de 75 cm, riscadeira, 

fabricado em aço carbono e tungstênio, 
com cortes perfeitos; guias de aço 

cromado; barra de encosto graduada; 
preciso em cortes retos e em ângulos. 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 unid. 

411 

Furadeira de impacto, profissional, 600 

watts, mandril de 1/2", botão de trava, com 

empunhadeira auxiliar, com chave de 
mandril, com limitador de furo, voltagem 

110volts. 

1 3 1 2 0 0 1 0 8 unid. 
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412 

Lixadeira angular, elétrica, potência 

1400watts, rotações por minuto mínimo 
10000rpm; capacidade mínima disco/lixa 

170mm; dimensões aproximadas 453mm 

comprimento x 170mm largura x 136mm 
altura; acompanha: porca do disco, disco 

de borracha, capa frontal, chave, punho 

lateral e lixa. 

2 1 0 0 0 0 0 0 3 unid. 

413 

Máquina de solda 250 amperes, tensão de 

entrada: 110/ 220 V, tipo de ligação: 

monofásica, potência mínima aparente: 6,5 
Kva a 100%; tensão aproximada em vazio: 

52v, faixa de regulagem da corrente: 50 a 

250 A; corrente nominal: 250 A -B697 - 

25%; eletrodos básicos recomendados: E 

6013 / até 3,25; refrigeração: Natural; 

acessórios inclusos: porta eletrodo com 
cabo, cabo de solda negativo; máscara de 

solda. 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 unid. 

414 

Pneu completo para carrinho-de-mão, com 

câmara de ar, tipo tubo de nylon e câmara 
de ar 3,25x8. 

12 24 4 3 0 2 2 10 57 unid 

415 

Podador de Galhos com Serrote e Cabo 

Metálico Extensível de 300cm. 
Informações  Gerais: Possui uma lâmina 

com afiamento especial que permite o 

corte em ambos os sentidos, O corte é duas 
vezes mais rápido se comparado a um 

serrote com afiação normal, O aço 

utilizado na lâmina proporciona um menor 
desgaste e uma maior resistência durante o 

uso,O cabo desta ferramenta é metálico e 

extensível de 1,5 até 3 metros,  Utilizado 
para cortar e podar  galhos altos de difícil 

acesso,  Após o uso, limpe e seque o 

serrote, aplicando algumas gotas de óleo 
mineral na lâmina. 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 unid. 

416 

Serra mármore, potência mínima de 1.400 

watts,  voltagem 110volts, com corte em 
ângulo até 45º graus e diâmetro do disco 

até 125mm - 5", rotações por minuto 

mínimo 11.500rpm; dimensões 
aproximadas 23,8cm x 21,1cm x 16,9cm, 

acompanha chave allen. 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 unid. 

417 

Triturador Forrageiro TRF 400F 2CV 

110/220V - TRAPP-2932416 
Acoplamento direto do motor- Corpo 

construído com chapa de 4,25mm de 

espessura- Lâminas de corte (faca) em aço 
especial - Chave interruptora bipolar nos 

modelos monofásicos e tripolar nos 

modelos trifásicos que permite isolação 
total e independente da posição do plugue 

da tomada - Todas as peças recebem 
tratamento anticorrosivo e pintura a pó de 

poliéster polimerizado em estufa a 230ºC, 

garantindo maior durabilidade e 
acabamento - Aplicação: Cortar e triturar 

forragens, moer sementes e cascas de 

cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, 
ramas de mandioca, capim, entre outros.- 

Especificações Técnicas: Potência: 2CV,  

Tensão: 110/220V,  Rotação: 3.600RPM, 
Tipo: Monofásico,  Limites de condições 

ambientais: Temperatura: 40°C,  Umidade 

relativa do ar: 80%,  Número de martelos: 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 unid. 
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2,  Número de facas: 2,  Material 

produzido: Fubá: 60/90 kg/h,  Quirera 
fina: 170/330 kg/h, Quirera grossa: 

330/820 ,  Rolão*: 250/500 kg/h,  Ração 

verde: 700/1.400 kg/h, Resultado da 
trituração da espiga de milho com palha. 

            
GRUPO  29  ÓRGÃO PARTICIPANTE 

It
e
m

 

E
sp

e
ci

fi
ca

ç
ã
o
 

O
B

R
A

S
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

S
A

Ú
D

E
 

S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 

C
U

L
T

U
R

A
 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

M
E

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

 

Q
u

a
n

t.
 

U
n

id
. 

418 Broca de aço rápido de 1/2" 1 2 1 0 0 0 1 0 5 unid 

419 Broca de aço rápido de 3/8" 1 2 1 0 1 0 1 0 6 unid 

420 Broca de widea n.º 10 5 2 1 0 0 0 1 0 9 unid 

421 Broca de widea n.º 12 4 2 1 0 0 0 1 0 8 unid 

422 Broca de widea n.º 8 6 2 1 0 0 0 1 0 10 unid 

423 Broca para madeira 1/2 chata 5 7 0 0 0 0 0 0 12 unid 

424 Broca para madeira 3/8 chata 5 10 0 0 0 0 0 0 15 unid 

425 Broca para madeira 5/16 chata 4 8 0 0 0 0 0 0 12 unid 

426 
Disco de lixa para lixadeira n.º 36, para 
madeira. 

14 13 0 0 0 0 0 0 27 unid 

427 Disco de corte 7" furo de 1" 15 15 0 0 0 0 0 0 30 unid 

428 Disco de corte 10" furo de 1" 15 15 0 0 0 0 0 0 30 unid 

429 
Disco de policorte, n.º 10, 254mm, 100 

dentes. 
2 6 0 0 0 0 0 0 8 unid 

430 
Disco de policorte, n.º 12, 305mm, 80 

dentes. 
3 6 0 0 0 0 0 0 9 unid 

431 
Disco de policorte, n.º 4, 165mm, para 

madeira. 
4 8 0 0 0 0 0 0 12 unid 

432 
Disco diamantado para serra mármore, 

105mm x 20mm. 
8 5 0 0 0 0 0 0 13 unid 

433 

Lâmina corte roçadeira manual, material: 

aço carbono, formato: 3 pontas, diâmetro 
furo encaixe fixação: 3,4 pol, diâmetro 

externo: 300 mm, referência: 4119 713 
4100, aplicação: roçadeira sthil 

0 10 0 0 0 0 0 4 14 unid 

434 

Lâmina corte roçadeira manual, material: 

aço cromo vanádio, formato: 2 pontas, 

diâmetro furo encaixe fixação: 20 mm, 
diâmetro externo: 305 mm, espessura: 1,5 

mm, referência: 3875-20 

0 10 0 0 0 0 0 4 14 unid 

435 

Lâmina de serra bimetálica, comprimento 
300mm, largura 13mm, 24 a 30 dentes, 

inquebrável durante o uso e à prova de 

estilhaçamento. 

30 32 8 10 0 45 10 0 135 unid 

436 
 Serra tipo disco diâmetro 200 x 20 mm 
com 44 dentes Roçadeiras Stihl 

0 10 0 0 0 0 0 4 14 unid 
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452 
Emenda para forro em PVC, barra de 

10mt, cor branca, não propaga fogo. 
90 50 80 40 0 0 120 0 380 unid 

453 Forro em PVC 20cm, classe A, branco. 420 300 380 180 0 0 800 0 2.080 m² 

454 
Roda forro em PVC, 7mm, cor branco, em 

barra. 
180 140 150 90 0 0 380 0 940 m 

 

4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais 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 para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante 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.  

 

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade 

de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, 

sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço. 

7.1.1 – Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 

comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente 

pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. 
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7.1.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a 

cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação 

dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de 

fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação 

da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

7.1.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas 

oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos 

os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração. 

7.1.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 

7.1.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, 

o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os 

fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 

7.1.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada 

preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, 

respeitada a ordem de classificação. 

7.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao 

órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as 

providências seguintes: 

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de 

preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado. b) frustrada a negociação, 

o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade 

de negociação. 

7.3 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente 

instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações 

elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em 

que o órgão gerenciador poderá: a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção 

dos preços inicialmente registrados. 

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 

administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea 

anterior, observada as seguintes condições: 

b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, 

local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador. 

b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 

7.3.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de 

Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

7.3.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão 

formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão 

gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das 

penalidades. 

7.4 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.4.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.4.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.4.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
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praticados no mercado. 

7.4.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.4.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.5 – 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: 

7.5.1 – Por razão de interesse público. 

7.5.2 – A pedido do fornecedor.  

7.5.3  – Nas hipóteses dos itens 7.3 e 7.4, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem 

como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua contratação. 

7.6 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência 

ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de 

Registro de Preços quando: 

7.6.1 – Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado. 

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável. 

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento. 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no 

mercado. 

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado 

inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 

17 de fevereiro de 2002. 

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

7.6.2 – Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso 

fortuito ou de força maior. 

7.7 – Nas hipóteses previstas no subitem 7.6.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado 

será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao 

registro. 

7.8 – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 

despacho da autoridade competente. 

7.9 – A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada 

no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas 

previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório 

e a ampla defesa. 

7.10 – Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de 

fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO BENEFICIÁRIO DA ATA 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, a 

prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 
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c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 

às suas próprias contratações. 

8.1.2 – O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os 

materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração. 

8.1.3 – O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços 

necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 

subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 

8.1.4 – Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços 

ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de 

item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de 

Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 

8.1.5 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a 

publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os 

preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento 

dos órgãos usuários. 

8.1.6 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 

8.1.7 – Emitir a autorização de compra. 

8.1.8 – Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de 

condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação. 

8.2 – Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 

8.2.1 – Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e 

entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital. 

8.2.2 – Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 

obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer 

irregularidade verificada. 

8.2.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo detentor da ata. 

8.3 – Caberá ao beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, além das obrigações 

discriminadas no Edital e da presente ata, o seguinte: 

8.3.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os 

pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da 

quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na 

proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos no 

Edital. 

8.3.2 – Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações 

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.3.3 – Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

8.3.4 – Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos 

previstos nesta Ata. 

8.3.5 – Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 

de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida 
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a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do 

rompimento do equilíbrio originalmente estipulado. 

8.3.6 – Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de 

revisão. 

8.3.7 – Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 

contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa 

às licitações. 

8.3.8 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 

8.3.9 – Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na Cláusula Segunda 

desta Ata de Registro de Preços. 

 

9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório 

serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do 

contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por 

dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a 

parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a 

fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução da presente ATA será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda e 

Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira Silva, 

brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de Dezembro, 45 – 

Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e portador da CI/RG nº 

09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não excluindo nem 

reduzindo a responsabilidade do fornecedor, inclusive por danos que possam ser causados à 

contratante ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do fornecedor na 

execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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11 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a 

critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e 

alterações. 

 

12 – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da Bahia, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

13 – CONDIÇÕES GERAIS 

13.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 

15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

13.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao 

fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes, se houver.  

 

Correntina – Bahia, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

 

JZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 

CNPJ 06.175.074/0001-45 

CONTRATADA 

Zilma Pereira Neves 

CPF 910.790.205-00 

                                                                        Sócia 

 

 

 

 

 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 

Página 45 de 45 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

ANEXO I – DO CADASTRO DE RESERVA 

O Empresa ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME., inscrita no CNPJ sob nº 21.414.913/0001-

24 aceitou cotar os proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro nos grupos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 32; e a Empresa S 

VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob nº 40.457.662/0001-00 aceitou cotar os 

proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro no grupo 16, conforme registado na Ata 

de Formação de Cadastro de Reserva anexa à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, presente de um lado a Prefeitura Municipal de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 

445, em Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e do outro as 

empresas TAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com sede à Rua Tomé de Souza, 132 – 

Buenos Aires – Caetité - Bahia, CEP nº 46.400-000, inscrita no CNPJ sob nº 15.592.709/0001-09, 

representada pelo senhor Thiago Santos Ferreira, brasileiro, maior, casado, comerciante, inscrita no 

CPF sob o nº 008.778.955-89 e portador da CI/RG nº 10.057.316-91 SSP/BA, residente e domiciliado 

à Rua Vale do Jordão, nº 45, Alto do Cristo – Caetité – BA, CEP nº 46.400-000, simplesmente 

denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme 

decisão exarada no Processo Administrativo nº  067/2021, nos termos das leis federais nº 

10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, Lei Municipal nº 

863/2010 e pelos decretos federais nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019 e decretos municipais nº 

572/2020 e nº 055/2019 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de 

convocação e em seus anexos, consoante as seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresas 

para fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de construção em geral, que serão 

destinados à manutenção das secretarias deste Município, especificados no item 1.1 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2021, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 

       GRUPO 4  

Fornecedor (TAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.592.709/0001-09,  

Rua Tomé de Souza, 132 – Buenos Aires – Caetité - Bahia, CEP nº 46.400-000,  (77) 9163-0400,  (Thiago 

Santos Ferreira), e e-mail  thiagostos.cte@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

058 
Curva longa para esgoto 90° 50mm, 

pvc 
PLASTUBOS 62 unid R$ 10,12 R$ 627,44 

059 
Curva longa para esgoto 90° 75mm, 

pvc 
PLASTUBOS 67 unid R$ 31,30 R$ 2.097,10 

060 Joelho de 100mm para esgoto 45°, pvc PLASTUBOS 50 unid R$ 6,17 R$ 308,50 

061 Joelho de 100mm para esgoto 90º, pvc PLASTUBOS 76 unid R$ 4,85 R$ 368,60 

062 Joelho de 150mm para esgoto 90º, pvc KEP 36 unid R$ 40,00 R$ 1.440,00 
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063 Joelho de 50mm para esgoto 45°, pvc KEP 39 unid R$ 2,46 R$ 95,94 

064 Joelho de 50mm para esgoto 90º, pvc KEP 64 unid R$ 1,85 R$ 118,40 

065 Joelho de 75mm para esgoto 45°, pvc KEP 40 unid R$ 6,00 R$ 240,00 

066 Joelho de 75mm para esgoto 90°, pvc KEP 83 unid R$ 3,90 R$ 323,70 

067 Joelho de irrigação 25mm, cor azul. KEP 117 unid R$ 1,53 R$ 179,01 

068 Joelho de irrigação 32mm, cor azul. KEP 100 unid R$ 3,33 R$ 333,00 

069 Joelho de irrigação 50mm, cor azul. KEP 40 unid R$ 6,48 R$ 259,20 

070 Joelho de irrigação 75mm, cor azul. KEP 40 unid R$ 18,47 R$ 738,80 

071 Joelho soldável de 20mm LL, pvc KEP 130 unid R$ 0,75 R$ 97,50 

072 Joelho soldável de 20mm LR, pvc KEP 148 unid R$ 1,66 R$ 245,68 

073 Joelho soldável de 25mm LL, pvc KEP 137 unid R$ 0,70 R$ 95,90 

074 Joelho soldável de 25mm LR, pvc KEP 109 unid R$ 1,97 R$ 214,73 

075 Joelho soldável de 32mm LL, pvc KEP 64 unid R$ 2,08 R$ 133,12 

076 Joelho soldável de 50mm LL, pvc KEP 52 unid R$ 4,50 R$ 234,00 

077 Joelho soldável de 60mm LL, pvc KEP 32 unid R$ 25,00 R$ 800,00 

Valor total do grupo R$ 8.950,62  

       

       GRUPO 9  

Fornecedor (TAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.592.709/0001-09,  

Rua Tomé de Souza, 132 – Buenos Aires – Caetité - Bahia, CEP nº 46.400-000,  (77) 9163-0400,  (Thiago 

Santos Ferreira), e e-mail  thiagostos.cte@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid Vr. Unit. Vr. Total  

152 

Alicate rebitador 30"; Proficional, 

com bocal estendido, tratamento 

térmico, com 04 pontas de ajuste e 

chave de aperto inclusa, cabo com 

mola ejeta a haste do rebite, 

estrutura em aço reforçado. 

THOMPSON 3 unid R$ 207,65 R$ 622,95 

153 

Alicate para máquina de solda de 

500 amperes; confeccionado em 

liga de cobre, cabo punho, isoladores 

e alavanca em nylon reforçado com 

fibra de vidro, com mola de aço 

totalmente isolada, com conexão 

cabo até 95 mm², com parafuso de 

fixação tipo bujão, cabos e 

mandíbulas com resina isolante de 

alta resistência, mandíbula inferior 

em bronze com ranhuras para 

fixação do eletrodo em várias 

posições. 

THOMPSON 3 unid R$ 21,50 R$ 64,50 

154 

Alicate universal: 08 polegadas, 

corpo em aço carbono especial 

forjado e temperado;  acabamento 

fosfatizado; dimensões aproximadas 

6,4cm largura x 1,8cm altura x 

20,3cm comprimento. 

PROFISSIONAL 

TOOLS 
27 unid R$ 15,00 R$ 405,00 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia  
 

Página 3 de 15 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

155 

Arco de serra para lâmina 

bimetálica;  tamanho 30cm, 

segueta, semi-rígida, inquebrável 

durante o uso e à prova de 

estilhaçamento. 

ESPARTA 25 unid R$ 22,50 R$ 562,50 

156 
Bainha 16"; Confeccionada em 

couro, para facão de 16" 
PROMASTER 28 unid R$ 22,00 R$ 616,00 

157 
Bainha 20"; Confeccionada em 

couro para facão de 20" 
PROMASTER 18 unid R$ 25,00 R$ 450,00 

158 

Cabo para enxada;  material do 

cabo madeira trabalhada, 

comprimento 1,50m, formato 

cilíndrico, características adicionais 

abertura para cunha, diâmetro 

4,50cm. 

FIQUEIRA 243 unid R$ 11,50 R$ 2.794,50 

159 

Cavadeira articulada; com cabo,  

cabo de madeira resistente com 

1,20m, aço carbono especial alta 

qualidade, aço SAE 1070, forjada, 

laminada e afiada, pintura 

eletrostática, cor preta. 

MAX 15 unid R$ 40,00 R$ 600,00 

160 

Chave de fenda 5/16 x 8"; haste 

niquelada e cromada; cabo em 

polipropileno; ponta fosfatizada; 

chave com lâmina redonda, 

resistente. 

MAYLE 31 unid R$ 7,51 R$ 232,81 

161 
Cortador de piso de 60cm; 
riscadeira, tipo risketa. 

THOMPSON 3 unid R$ 183,90 R$ 551,70 

162 

Enxada, material: aço alto carbono 

1070, material encaixe cabo, ferro 

fundido, largura: 30 cm, altura: 18 

cm, peso: 0,965 kg 

TRAMONTINA 129 unid R$ 26,40 R$ 3.405,60 

163 

Enxadão estreito; 2 1/2 LL, 

aproximadamente 1500mm x 271 

mm altura x105 mm largura x 38mm 

olho. 

TRAMONTINA 22 unid R$ 24,06 R$ 529,32 

164 

Enxadão, material: aço alto 

carbono 1070, material encaixe 

cabo, ferro fundido, peso 3 lb, 

características adicionais, largo, 

largura 15 cm, altura 21 cm. 

TRAMONTINA 19 unid R$ 28,10 R$ 533,90 

165 

Facão de 16";  Em aço de alta 

qualidade, lâmina inteiriça até o final 

do cabo com afiação, comprimento 

54cm x largura 6cm. 

THOMPSON 35 unid R$ 21,00 R$ 735,00 

166 

Facão de 20"; Em aço de alta 

qualidade, lâmina inteiriça até o final 

do cabo com afiação, comprimento 

mínimo 60cm x largura 6cm. 

THOMPSON 20 unid R$ 30,00 R$ 600,00 

167 
Foice; modelo tradicional, tipo 

roçadeira aberta, confeccionado em 
TRAMONTINA 22 unid R$ 21,24 R$ 467,28 
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aço SAE 5160, lâmina fina, diâmetro 

do olho 35mm, acabamento em 

verniz. 

Valor total do grupo R$ 13.171,06  

       GRUPO 10  

Fornecedor (TAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.592.709/0001-09,  

Rua Tomé de Souza, 132 – Buenos Aires – Caetité - Bahia, CEP nº 46.400-000,  (77) 9163-0400,  (Thiago 

Santos Ferreira), e e-mail  thiagostos.cte@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

168 

Lima chata; fabricada em aço 

carbono,  temperada, jateada, 

medida mínima 25cm. 

KX 95 unid R$ 10,50 R$ 997,50 

169 

Lima triangular; fabricada em 

aço carbono, temperada, jateada, 

mediada mínima 25cm. 

PFERD 4 unid R$ 8,00 R$ 32,00 

170 

Machado duas libras: 
confeccionado em aço SAE 1045, 

forjado inteiriço, largura da lâmina 

14cm, com  cabo tamanho mínimo 

1mt, cor  preto. 

TRAMONTINA 6 unid R$ 45,89 R$ 275,34 

171 

Martelo: caracteristicas, de aço 

carbono, cabo em madeira com 

tamanho mínimo de 30cm. 

MONFORT 19 unid R$ 22,75 R$ 432,25 

172 

Pá de bico; material aço, aplicação 

construção civil,  cabo de madeira 

comprimento cabo: 1,30 m. 

METISA 50 unid R$ 40,52 R$ 2.026,00 

173 

Peneira fina: material aço, 

material borda madeira, formato 

redondo, tipo malha grossa, 

diâmetro 55cm, aplicação areia 

fina e areia média.  

SÃO JORGE 66 unid R$ 19,50 R$ 1.287,00 

174 

Peneira grossa: material aço, 

material borda madeira, formato 

redondo, tipo malha grossa, 

diâmetro 55cm, aplicação areia 

grossa, café em grãos, areia média 

e feijão. 

SÃO JORGE 70 unid R$ 19,55 R$ 1.368,50 

175 

Picareta alvião; com cabo de 

madeira, comprimento cabo, 945 

mm, formato cabo. 

MINASUL 19 unid R$ 64,60 R$ 1.227,40 

176 
Rastelo 14 dentes: cabo de 

madeira mínimo 1,5m. 
TRAMONTINA 66 unid R$ 21,15 R$ 1.395,90 

177 

Rastelo para jardim; com cabo, 

com 22 dentes, palhetas de aço, 

regulável, com cabo. 

FAMASTIL 103 unid R$ 23,75 R$ 2.446,25 
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178 

Serrote profissional; tamanho  

22", lâminas em aço alto carbono 

temperado e lixado; cabo de 

madeira ergonômico e 

envernizado; dentes travados; 

mínimo de 7 dentes por polegada; 

superfície polida; proteção plástica 

para os dentes. 

THOMPSON 8 unid R$ 38,56 R$ 308,48 

179 
Talhadeira de 2"; confeccionada 

em aço forjado. 
GM 8 unid R$ 14,10 R$ 112,80 

180 

Tesoura  profissional de  poda; 
Confeccionada em aço carbono 

temperado, com lâmina de 30cm e 

cabo de madeira, tamanho total 

mínimo 50cm. 

TRAMONTINA 20 unid R$ 37,05 R$ 741,00 

181 

Tesoura profissional de poda 

bico curto;  confeccionada em aço 

carbono temperado, lâmina 

mínima de 14cm, com batentes 

plásticos amortecedores no 

fechamento, cabo de madeira 

mínimo de 43cm, tamanho total 

mínimo 61cm. 

TRAPP 22 unid R$ 99,99 R$ 2.199,78 

Valor total do grupo R$ 14.850,20  

 

Valor total desta ATA R$ 36.971,88 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e 

oito centavos). 

2.2 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos previstos 

nas dotações do orçamento vigente do Município à época das aquisições.  

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade 

de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 

Ata de Registro de Preços. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

 

GRUPO 4 ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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058 Curva longa para esgoto 90° 50mm, pvc 22 15 8 0 0 0 15 2 62 unid 

059 Curva longa para esgoto 90° 75mm, pvc 25 15 8 3 0 0 15 1 67 unid 

060 Joelho de 100mm para esgoto 45°, pvc 16 15 8 3 0 0 8 0 50 unid 

061 Joelho de 100mm para esgoto 90º, pvc 25 18 8 2 0 2 18 3 76 unid 

062 Joelho de 150mm para esgoto 90º, pvc 15 16 2 0 0 0 3 0 36 unid 

063 Joelho de 50mm para esgoto 45°, pvc 15 10 5 4 0 0 5 0 39 unid 

064 Joelho de 50mm para esgoto 90º, pvc 25 20 7 4 0 0 8 0 64 unid 

065 Joelho de 75mm para esgoto 45°, pvc 15 10 6 3 0 0 6 0 40 unid 

066 Joelho de 75mm para esgoto 90°, pvc 35 25 7 3 0 0 8 5 83 unid 

067 Joelho de irrigação 25mm, cor azul. 15 10 0 0 0 80 12 0 117 unid 

068 Joelho de irrigação 32mm, cor azul. 10 10 0 0 0 80 0 0 100 unid 

069 Joelho de irrigação 50mm, cor azul. 0 0 0 0 4 36 0 0 40 unid 

070 Joelho de irrigação 75mm, cor azul. 0 0 0 0 4 36 0 0 40 unid 

071 Joelho soldável de 20mm LL, pvc 40 35 12 0 0 10 27 6 130 unid 

072 Joelho soldável de 20mm LR, pvc 45 40 17 0 0 10 30 6 148 unid 

073 Joelho soldável de 25mm LL, pvc 50 35 12 0 0 10 25 5 137 unid 

074 Joelho soldável de 25mm LR, pvc 35 20 15 0 0 10 25 4 109 unid 

075 Joelho soldável de 32mm LL, pvc 25 12 8 0 0 5 10 4 64 unid 

076 Joelho soldável de 50mm LL, pvc 15 13 8 0 0 5 6 5 52 unid 

077 Joelho soldável de 60mm LL, pvc 8 7 6 0 0 5 6 0 32 unid 
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152 

Alicate rebitador 30"; Proficional, com 

bocal estendido, tratamento térmico, com 
04 pontas de ajuste e chave de aperto 

inclusa, cabo com mola ejeta a haste do 

rebite, estrutura em aço reforçado. 

2 1 0 0 0 0 0 0 3 unid 

153 

Alicate para máquina de solda de 500 

amperes; confeccionado em liga de cobre, 

cabo punho, isoladores e alavanca em 

nylon reforçado com fibra de vidro, com 
mola de aço totalmente isolada, com 

conexão cabo até 95 mm², com parafuso 

de fixação tipo bujão, cabos e mandíbulas 
com resina isolante de alta resistência, 

mandíbula inferior em bronze com 

ranhuras para fixação do eletrodo em 
várias posições. 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 unid 
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Alicate universal: 08 polegadas, corpo em 

aço carbono especial forjado e temperado;  
acabamento fosfatizado; dimensões 

aproximadas 6,4cm largura x 1,8cm altura 

x 20,3cm comprimento. 

6 5 4 3 5 0 2 2 27 unid 

155 

Arco de serra para lâmina bimetálica;  

tamanho 30cm, segueta, semi-rígida, 

inquebrável durante o uso e à prova de 
estilhaçamento. 

6 5 3 3 0 6 0 2 25 unid 

156 
Bainha 16"; Confeccionada em couro, para 

facão de 16" 
10 8 2 0 0 3 3 2 28 unid 

157 
Bainha 20"; Confeccionada em couro para 
facão de 20" 

6 4 2 0 0 2 2 2 18 unid 

158 

Cabo para enxada;  material do cabo 

madeira trabalhada, comprimento 1,50m, 

formato cilíndrico, características 
adicionais abertura para cunha, diâmetro 

4,50cm. 

52 64 18 24 0 35 34 16 243 unid 

159 

Cavadeira articulada; com cabo,  cabo de 
madeira resistente com 1,20m, aço 

carbono especial alta qualidade, aço SAE 

1070, forjada, laminada e afiada, pintura 
eletrostática, cor preta. 

5 4 0 2 0 2 0 2 15 unid 

160 

Chave de fenda 5/16 x 8"; haste niquelada 

e cromada; cabo em polipropileno; ponta 

fosfatizada; chave com lâmina redonda, 
resistente. 

8 6 5 5 2 0 5 0 31 unid 

161 
Cortador de piso de 60cm; riscadeira, tipo 

risketa. 
3 0 0 0 0 0 0 0 3 unid 

162 

Enxada, material: aço alto carbono 1070, 

material encaixe cabo, ferro fundido, 

largura: 30 cm, altura: 18 cm, peso: 0,965 
kg 

34 60 12 3 0 8 0 12 129 unid 

163 

Enxadão estreito; 2 1/2 LL, 

aproximadamente 1500mm x 271 mm 

altura x105 mm largura x 38mm olho. 

6 6 0 2 0 0 4 4 22 unid 

164 

Enxadão, material: aço alto carbono 1070, 

material encaixe cabo, ferro fundido, peso 

3 lb, características adicionais, largo, 
largura 15 cm, altura 21 cm. 

6 5 0 2 0 0 4 2 19 unid 

165 

Facão de 16";  Em aço de alta qualidade, 

lâmina inteiriça até o final do cabo com 

afiação, comprimento 54cm x largura 6cm. 

12 6 4 4 0 4 3 2 35 unid 

166 

Facão de 20"; Em aço de alta qualidade, 

lâmina inteiriça até o final do cabo com 

afiação, comprimento mínimo 60cm x 
largura 6cm. 

4 2 2 0 0 0 2 10 20 unid 

167 

Foice; modelo tradicional, tipo roçadeira 

aberta, confeccionado em aço SAE 5160, 

lâmina fina, diâmetro do olho 35mm, 
acabamento em verniz. 

6 8 4 0 0 4 0 0 22 unid 

            
GRUPO 10  ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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168 
Lima chata; fabricada em aço carbono,  

temperada, jateada, medida mínima 25cm. 
18 55 0 8 0 6 0 8 95 unid 

169 

Lima triangular; fabricada em aço 

carbono, temperada, jateada, mediada 
mínima 25cm. 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 unid 

170 

Machado duas libras: confeccionado em 

aço SAE 1045, forjado inteiriço, largura 
da lâmina 14cm, com  cabo tamanho 

mínimo 1mt, cor  preto. 

2 2 0 0 0 1 0 1 6 unid 

171 

Martelo: caracteristicas, de aço carbono, 

cabo em madeira com tamanho mínimo de 
30cm. 

6 4 2 3 0 0 3 1 19 unid 

172 

Pá de bico; material aço, aplicação 

construção civil,  cabo de madeira 
comprimento cabo: 1,30 m. 

12 25 4 2 0 0 2 5 50 unid 

173 

Peneira fina: material aço, material borda 

madeira, formato redondo, tipo malha 
grossa, diâmetro 55cm, aplicação areia 

fina e areia média.  

16 15 6 5 0 8 10 6 66 unid 

174 

Peneira grossa: material aço, material 

borda madeira, formato redondo, tipo 
malha grossa, diâmetro 55cm, aplicação 

areia grossa, café em grãos, areia média e 

feijão. 

18 18 8 6 0 0 12 8 70 unid 

175 

Picareta alvião; com cabo de madeira, 

comprimento cabo, 945 mm, formato 

cabo. 

8 5 0 2 0 3 0 1 19 unid 

176 
Rastelo 14 dentes: cabo de madeira 

mínimo 1,5m. 
10 15 10 6 7 4 6 8 66 unid 

177 
Rastelo para jardim; com cabo, com 22 
dentes, palhetas de aço, regulável, com 

cabo. 

15 22 16 8 12 6 10 14 103 unid 

178 

Serrote profissional; tamanho  22", 
lâminas em aço alto carbono temperado e 

lixado; cabo de madeira ergonômico e 

envernizado; dentes travados; mínimo de 7 
dentes por polegada; superfície polida; 

proteção plástica para os dentes. 

5 3 0 0 0 0 0 0 8 unid 

179 
Talhadeira de 2"; confeccionada em aço 
forjado. 

4 2 0 2 0 0 0 0 8 unid 

180 

Tesoura  profissional de  poda; 

Confeccionada em aço carbono 

temperado, com lâmina de 30cm e cabo de 
madeira, tamanho total mínimo 50cm. 

0 0 0 0 0 0 0 20 20 unid 

181 

Tesoura profissional de poda bico curto;  

confeccionada em aço carbono temperado, 
lâmina mínima de 14cm, com batentes 

plásticos amortecedores no fechamento, 

cabo de madeira mínimo de 43cm, 
tamanho total mínimo 61cm. 

0 0 0 0 0 0 0 22 22 unid 
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4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais 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 para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante 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.  

 

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade 

de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, 

sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preço. 

7.1.1 – Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 

comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente 

pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a 

cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da 

elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de 

preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data 

da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

7.1.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou 

tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela 

administração. 

7.1.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 
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7.1.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 

determinar a negociação. 

7.1.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será 

dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 

classificados, respeitada a ordem de classificação. 

7.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá 

ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, 

mediante as providências seguintes: 

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de 

preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado. b) frustrada a 

negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.3 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, 

comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei 

n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: a) estabelecer negociação com os 

classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados. 

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 

administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea 

anterior, observada as seguintes condições: 

b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em 

data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador. 

b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 

7.3.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de 

Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

7.3.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão 

formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão 

gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das 

penalidades. 

7.4 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.4.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.4.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.4.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

7.4.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.4.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.5 – 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 
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justificados: 

7.5.1 – Por razão de interesse público. 

7.5.2 – A pedido do fornecedor.  

7.5.3  – Nas hipóteses dos itens 7.3 e 7.4, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, 

bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua 

contratação. 

7.6 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador 

da Ata de Registro de Preços quando: 

7.6.1 – Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado. 

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável. 

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento. 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no 

mercado. 

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002. 

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

7.6.2 – Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior. 

7.7 – Nas hipóteses previstas no subitem 7.6.1, a comunicação do cancelamento de preço 

registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu 

origem ao registro. 

7.8 – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 

por despacho da autoridade competente. 

7.9 – A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser 

protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções 

administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao 

fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

7.10 – Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de 

fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO BENEFICIÁRIO DA ATA 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, 

a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 
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8.1.2 – O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para 

os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela 

Administração. 

8.1.3 – O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de 

preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, 

visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a 

serem fornecidos. 

8.1.4 – Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de 

Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para 

aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou 

indenização. 

8.1.5 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, 

com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, 

quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas 

para atendimento dos órgãos usuários. 

8.1.6 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 

8.1.7 – Emitir a autorização de compra. 

8.1.8 – Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade 

de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação. 

8.2 – Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 

8.2.1 – Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações 

e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital. 

8.2.2 – Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 

obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer 

irregularidade verificada. 

8.2.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo detentor da ata. 

8.3 – Caberá ao beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, além das obrigações 

discriminadas no Edital e da presente ata, o seguinte: 

8.3.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos 

os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da 

quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento 

fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais 

estabelecidos no Edital. 

8.3.2 – Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações 

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.3.3 – Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação 

das penalidades cabíveis. 

8.3.4 – Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos 

previstos nesta Ata. 

8.3.5 – Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 

revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente 
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registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado. 

8.3.6 – Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato 

de revisão. 

8.3.7 – Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 

contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação 

relativa às licitações. 

8.3.8 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 

8.3.9 – Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na Cláusula 

Segunda desta Ata de Registro de Preços. 

 

9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 

a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução da presente ATA será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda 

e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira 

Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de 

Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e 

portador da CI/RG nº 09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não excluindo nem 

reduzindo a responsabilidade do fornecedor, inclusive por danos que possam ser causados à 
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contratante ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do fornecedor 

na execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

11 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 

parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 

8.666/93 e alterações. 

 

12 – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da 

Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

13 – CONDIÇÕES GERAIS 

13.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme 

art. 15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

13.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento 

ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 

órgãos participantes, se houver.  

 
Correntina – Bahia, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

 

TAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

CNPJ 15.592.709/0001-09 

CONTRATADA 

Thiago Santos Ferreira 

CPF 008.778.955-89 

                                                                           Representante Legal 
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ANEXO I – DO CADASTRO DE RESERVA 

O Empresa ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME., inscrita no CNPJ sob nº 21.414.913/0001-

24 aceitou cotar os proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro nos grupos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 32; e a Empresa S 

VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob nº 40.457.662/0001-00 aceitou cotar os 

proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro no grupo 16, conforme registado na Ata 

de Formação de Cadastro de Reserva anexa à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, presente de um lado a Prefeitura Municipal de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 

445, em Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e do outro as 

empresas MARQUES & UMAR LTDA, com sede à Rua João Lopes, 42 – L 05 JD. Ouro Branco – 

Barreiras – Bahia, CEP nº 46.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 21.990.802/0001-47, representada pelo 

senhor Itamar Umar de Melo, brasileiro, maior, Solteiro, empresário, inscrita no CPF sob o nº 

005.321.081-67 e portador da CI/RG nº 993137 SSP/MS, residente e domiciliado à Rua das 

Hortências nº 207, Jardim Vitória – Barreiras – BA, CEP nº 47.803-714, simplesmente denominada de 

FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada 

no Processo Administrativo nº  067/2021, nos termos das leis federais nº 10.520/2002 e nº 

8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, Lei Municipal nº 863/2010 e pelos 

decretos federais nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019 e decretos municipais nº 572/2020 e nº 055/2019 

e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de convocação e em seus anexos, 

consoante as seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresas 

para fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de construção em geral, que serão 

destinados à manutenção das secretarias deste Município, especificados no item 1.1 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2021, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 

 

GRUPO 6  

Fornecedor (MARQUES & UMAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.990.802/0001-47,  Rua João Lopes, 42 

– L 05 JD. Ouro Branco – Barreiras – Bahia, CEP nº 46.430-000,  (77) 92000-7421,  (Itamar Umar de 

Melo), e e-mail  serafins.store@gmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

100 
Tampão cap para esgoto de 100mm, em 

PVC 
FORTLEV 76 unid R$ 6,00 R$ 456,00 

101 
Tampão cap para esgoto de 50mm, em 

PVC 
FORTLEV 35 unid R$ 3,10 R$ 108,50 

102 
Tampão cap para esgoto de 75mm, em 

PVC 
FORTLEV 47 unid R$ 5,00 R$ 235,00 
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103 Tampão cap. soldável 20mm, em PVC. FORTLEV 210 unid R$ 0,73 R$ 153,30 

104 Tampão cap. soldável 25mm, em PVC. FORTLEV 167 unid R$ 0,88 R$ 146,96 

105 Tampão cap. soldável 50mm, em PVC. FORTLEV 67 unid R$ 4,50 R$ 301,50 

106 Tampão cap. soldável 60mm, em PVC. FORTLEV 41 unid R$ 7,50 R$ 307,50 

107 

Tê para esgoto; soldável, material pvc - 

cloreto de polivinila, de 100mm, 

aplicação rede hidráulica e esgoto. 

FORTLEV 72 unid R$ 13,50 R$ 972,00 

108 
Tê para esgoto de 150 x 100mm, em 

PVC. 
FORTLEV 36 unid R$ 45,00 R$ 1.620,00 

109 

Tê para esgoto; soldável, material pvc - 

cloreto de polivinila, de 50mm, 

aplicação rede hidráulica e esgoto. 

FORTLEV 64 unid R$ 6,50 R$ 416,00 

110 

Tê para esgoto; soldável, material pvc - 

cloreto de polivinila, de 75mm, 

aplicação rede hidráulica e esgoto. 

FORTLEV 72 unid R$ 10,00 R$ 720,00 

111 Tê soldável de 20mm liso, em PVC. FORTLEV 123 unid R$ 1,00 R$ 123,00 

112 Tê soldável de 25mm liso, em PVC. FORTLEV 115 unid R$ 1,20 R$ 138,00 

113 Tê soldável de 32mm liso, em PVC. FORTLEV 90 unid R$ 3,95 R$ 355,50 

114 Tê soldável de 50mm liso, em PVC. FORTLEV 34 unid R$ 9,75 R$ 331,50 

115 Tê soldável de 32x25mm liso, em PVC. FORTLEV 159 unid R$ 4,75 R$ 755,25 

116 Tê soldável de 50x25mm liso, em PVC. FORTLEV 138 unid R$ 7,65 R$ 1.055,70 

117 Tê soldável de 50x32mm liso, em PVC. FORTLEV 134 unid R$ 15,00 R$ 2.010,00 

118 Tê soldável de 60mm liso, em PVC. FORTLEV 35 unid R$ 24,50 R$ 857,50 

119 União hidr. soldável 20mm, em pvc. FORTLEV 64 unid R$ 7,50 R$ 480,00 

120 União hidr. soldável 25mm, em pvc. FORTLEV 70 unid R$ 9,50 R$ 665,00 

121 União hidr. soldável 32mm, em pvc. FORTLEV 48 unid R$ 12,00 R$ 576,00 

122 União hidr. soldável 50mm, em pvc. FORTLEV 50 unid R$ 38,00 R$ 1.900,00 

123 União hidr. soldável 60mm, em pvc. FORTLEV 42 unid R$ 75,00 R$ 3.150,00 

Valor total do grupo R$ 17.834,21  

 

Valor total desta ATA R$ 17.834,21 (dezessete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e um 

centavos). 

2.2 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos previstos 

nas dotações do orçamento vigente do Município à época das aquisições.  

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade 

de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 

Ata de Registro de Preços. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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GRUPO 6  ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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100 
Tampão cap para esgoto de 100mm, em 
PVC 

26 20 12 2 0 0 16 0 76 unid 

101 
Tampão cap para esgoto de 50mm, em 

PVC 
12 10 6 0 0 0 7 0 35 unid 

102 
Tampão cap para esgoto de 75mm, em 
PVC 

18 15 6 0 0 0 8 0 47 unid 

103 Tampão cap. soldável 20mm, em PVC. 40 45 20 15 18 32 10 30 210 unid 

104 Tampão cap. soldável 25mm, em PVC. 30 25 17 0 0 70 15 10 167 unid 

105 Tampão cap. soldável 50mm, em PVC. 14 10 4 0 0 28 5 6 67 unid 

106 Tampão cap. soldável 60mm, em PVC. 9 7 2 0 0 16 5 2 41 unid 

107 

Tê para esgoto; soldável, material pvc - 

cloreto de polivinila, de 100mm, aplicação 

rede hidráulica e esgoto. 

24 20 10 2 0 4 10 2 72 unid 

108 Tê para esgoto de 150 x 100mm, em PVC. 15 20 0 0 0 0 0 1 36 unid 

109 
Tê para esgoto; soldável, material pvc - 
cloreto de polivinila, de 50mm, aplicação 

rede hidráulica e esgoto. 

20 13 12 4 0 0 15 0 64 unid 

110 
Tê para esgoto; soldável, material pvc - 
cloreto de polivinila, de 75mm, aplicação 

rede hidráulica e esgoto. 

25 18 10 3 0 3 10 3 72 unid 

111 Tê soldável de 20mm liso, em PVC. 40 28 5 0 0 20 30 0 123 unid 

112 Tê soldável de 25mm liso, em PVC. 35 25 5 0 0 20 30 0 115 unid 

113 Tê soldável de 32mm liso, em PVC. 25 20 5 0 0 30 10 0 90 unid 

114 Tê soldável de 50mm liso, em PVC. 10 2 5 0 0 10 5 2 34 unid 

115 Tê soldável de 32x25mm liso, em PVC. 40 30 24 26 0 14 0 25 159 unid 

116 Tê soldável de 50x25mm liso, em PVC. 30 20 22 22 0 14 5 25 138 unid 

117 Tê soldável de 50x32mm liso, em PVC. 30 20 20 20 0 14 5 25 134 unid 

118 Tê soldável de 60mm liso, em PVC. 15 10 5 0 0 0 5 0 35 unid 

119 União hidr. soldável 20mm, em pvc. 15 5 10 0 0 10 10 14 64 unid 

120 União hidr. soldável 25mm, em pvc. 15 5 10 0 0 12 10 18 70 unid 

121 União hidr. soldável 32mm, em pvc. 12 5 8 0 0 9 8 6 48 unid 

122 União hidr. soldável 50mm, em pvc. 10 5 10 0 0 7 10 8 50 unid 

123 União hidr. soldável 60mm, em pvc. 10 5 10 0 0 7 10 0 42 unid 

 

4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais 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 para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
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4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante 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.  

 

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade 

de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, 

sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preço. 

7.1.1 – Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 

comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente 

pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a 

cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da 

elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de 

preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data 

da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

7.1.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou 

tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela 

administração. 

7.1.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 

7.1.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 

determinar a negociação. 

7.1.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será 

dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 

classificados, respeitada a ordem de classificação. 

7.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá 

ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, 

mediante as providências seguintes: 
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a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de 

preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado. b) frustrada a 

negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.3 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, 

comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei 

n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: a) estabelecer negociação com os 

classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados. 

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 

administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea 

anterior, observada as seguintes condições: 

b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em 

data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador. 

b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 

7.3.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de 

Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

7.3.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão 

formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão 

gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das 

penalidades. 

7.4 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.4.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.4.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.4.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

7.4.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.4.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.5 – 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: 

7.5.1 – Por razão de interesse público. 

7.5.2 – A pedido do fornecedor.  

7.5.3  – Nas hipóteses dos itens 7.3 e 7.4, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, 

bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua 

contratação. 

7.6 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador 

da Ata de Registro de Preços quando: 

7.6.1 – Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
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a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado. 

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável. 

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento. 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no 

mercado. 

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002. 

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

7.6.2 – Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior. 

7.7 – Nas hipóteses previstas no subitem 7.6.1, a comunicação do cancelamento de preço 

registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu 

origem ao registro. 

7.8 – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 

por despacho da autoridade competente. 

7.9 – A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser 

protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções 

administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao 

fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

7.10 – Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de 

fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO BENEFICIÁRIO DA ATA 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, 

a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

8.1.2 – O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para 

os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela 

Administração. 

8.1.3 – O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de 

preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, 

visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a 

serem fornecidos. 

8.1.4 – Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de 

Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para 

aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
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do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou 

indenização. 

8.1.5 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, 

com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, 

quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas 

para atendimento dos órgãos usuários. 

8.1.6 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 

8.1.7 – Emitir a autorização de compra. 

8.1.8 – Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade 

de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação. 

8.2 – Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 

8.2.1 – Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações 

e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital. 

8.2.2 – Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 

obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer 

irregularidade verificada. 

8.2.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo detentor da ata. 

8.3 – Caberá ao beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, além das obrigações 

discriminadas no Edital e da presente ata, o seguinte: 

8.3.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos 

os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da 

quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento 

fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais 

estabelecidos no Edital. 

8.3.2 – Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações 

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.3.3 – Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação 

das penalidades cabíveis. 

8.3.4 – Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos 

previstos nesta Ata. 

8.3.5 – Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 

revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente 

registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado. 

8.3.6 – Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato 

de revisão. 

8.3.7 – Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 

contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação 

relativa às licitações. 

8.3.8 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 

8.3.9 – Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na Cláusula 

Segunda desta Ata de Registro de Preços. 
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9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 

a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução da presente ATA será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda 

e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira 

Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de 

Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e 

portador da CI/RG nº 09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não excluindo nem 

reduzindo a responsabilidade do fornecedor, inclusive por danos que possam ser causados à 

contratante ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do fornecedor 

na execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

11 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 

parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 

8.666/93 e alterações. 
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12 – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da 

Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

13 – CONDIÇÕES GERAIS 

13.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme 

art. 15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

13.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento 

ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 

órgãos participantes, se houver.  

 
Correntina – Bahia, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

 

MARQUES & UMAR LTDA 

CNPJ 21.990.802/0001-47 

CONTRATADA 

Itamar Umar de Melo 

CPF 005.321.081-67 

                                                                           Representante Legal 
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ANEXO I – DO CADASTRO DE RESERVA 

O Empresa ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME., inscrita no CNPJ sob nº 21.414.913/0001-

24 aceitou cotar os proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro nos grupos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 32; e a Empresa S 

VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob nº 40.457.662/0001-00 aceitou cotar os 

proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro no grupo 16, conforme registado na Ata 

de Formação de Cadastro de Reserva anexa à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

                                                                       Prefeito 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, presente de um lado a Prefeitura Municipal de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 

445, em Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e do outro as 

empresas FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, com sede na Via Axial, 

s/nº – Polo Petroquímico – Camaçari - Bahia, CEP nº 29.164-034, inscrita no CNPJ sob nº 

10.921.911-0001-05, representada pelo senhor Luiz Paulo Sodré de Jesus, brasileiro, maior, casado, 

administrador, inscrita no CPF sob o nº 046.652.397-11 e portador da CI/RG nº 1.256.135 SSP/ES, 

residente e domiciliado à Rua Humberto de Campos, nº 1.149, Edifício Rio Tangui Apto 504, Jardim 

Limoeiro – Serra – ES, CEP nº 29.168-062, simplesmente denominada de FORNECEDOR, firmam a 

presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo 

Administrativo nº  067/2021, nos termos das leis federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis 

complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, Lei Municipal nº 863/2010 e pelos decretos federais 

nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019 e decretos municipais nº 572/2020 e nº 055/2019 e demais 

legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de convocação e em seus anexos, 

consoante as seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresas 

para fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de construção em geral, que serão 

destinados à manutenção das secretarias deste Município, especificados no item 1.1 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2021, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 

GRUPO 8  

Fornecedor (FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

10.921.911-0001-05, com sede na Via Axial, s/nº – Polo Petroquímico – Camaçari - Bahia, CEP nº 29.164-

034,  (27) 2121-9906,  (Luiz Paulo Sodré de Jesus), e e-mail  licitações@fortlev.com.br 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid Vr. Unit. Vr. Total  

143 

Caixa d'agua; de (5.000 litros) material 

polietileno, características adicionais 

com tampa, cor azul. 

FOTLEV 10 unid R$ 1.800,00 R$ 18.000,00 

144 

Caixa d'agua; de (1.000 litros) material 

polipeopileno, características adicionais 

com tampa, cor azul. 

FOTLEV 26 unid R$ 310,00 R$ 8.060,00 
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145 

Caixa d'agua; de (2000 litros) material 

polipeopileno, características adicionais 

com tampa, cor azul. 

FOTLEV 25 unid R$ 710,00 R$ 17.750,00 

146 
Caixa d’água; de (250 litros), material 

polipeopileno, com tampa, cor azul. 
FOTLEV 13 unid R$ 140,00 R$ 1.820,00 

147 
Caixa d’água; de (310 litros), material 

polipeopileno, com tampa, cor azul. 
FOTLEV 45 unid R$ 160,00 R$ 7.200,00 

148 

Caixa d'agua; de (500 litros) material 

polipeopileno, características adicionais 

com tampa, cor azul. 

FOTLEV 19 unid R$ 185,00 R$ 3.515,00 

149 

Caixa d'agua; de (10.000 litros) 

material polietileno, características 

adicionais com tampa, cor azul. 

FOTLEV 7 unid R$ 3.800,00 R$ 26.600,00 

150 

Caixa Tanque; de (10.000 litros) Com 

tampa de 1/4 de volta com travamento 

total, toda em polietileno. 

FOTLEV 8 unid R$ 3.300,00 R$ 26.400,00 

151 

Caixa Tanque; de (20.000 litros) Com 

tampa de 1/4 de volta com travamento 

total, toda em polietileno. 

FOTLEV 5 unid R$ 7.900,00 R$ 39.500,00 

Valor total do grupo R$ 148.845,00  

 

Valor total desta ATA R$ 148.845,00 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco 

reais). 

2.2 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos previstos 

nas dotações do orçamento vigente do Município à época das aquisições.  

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade 

de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 

Ata de Registro de Preços. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

GRUPO 8  ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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143 

Caixa d'agua; de (5.000 litros) material 

polietileno, características adicionais com 
tampa, cor azul. 

3 2 0 0 0 3 0 2 10 unid 

144 

Caixa d'agua; de (1.000 litros) material 

polipeopileno, características adicionais 
com tampa, cor azul. 

5 3 4 2 0 6 4 2 26 unid 

145 

Caixa d'agua; de (2000 litros) material 

polipeopileno, características adicionais 

com tampa, cor azul. 

4 2 3 0 0 8 6 2 25 unid 

146 
Caixa d’água; de (250 litros), material 
polipeopileno, com tampa, cor azul. 

4 3 0 0 0 6 0 0 13 unid 

147 
Caixa d’água; de (310 litros), material 

polipeopileno, com tampa, cor azul. 
6 4 6 2 0 16 8 3 45 unid 

148 

Caixa d'agua; de (500 litros) material 

polipeopileno, características adicionais 
com tampa, cor azul. 

4 3 2 1 0 4 5 0 19 unid 

149 

Caixa d'agua; de (10.000 litros) material 

polietileno, características adicionais com 

tampa, cor azul. 

1 1 0 0 0 4 0 1 7 unid 

150 

Caixa Tanque; de (10.000 litros) Com 

tampa de 1/4 de volta com travamento 
total, toda em polietileno. 

1 1 0 0 0 6 0 0 8 unid 

151 

Caixa Tanque; de (20.000 litros) Com 

tampa de 1/4 de volta com travamento 
total, toda em polietileno. 

0 0 0 0 0 5 0 0 5 unid 

            
4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais 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 para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante 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.  

 

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 
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6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade 

de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, 

sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preço. 

7.1.1 – Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 

comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente 

pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a 

cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da 

elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de 

preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data 

da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

7.1.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou 

tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela 

administração. 

7.1.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 

7.1.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 

determinar a negociação. 

7.1.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será 

dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 

classificados, respeitada a ordem de classificação. 

7.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá 

ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, 

mediante as providências seguintes: 

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de 

preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado. b) frustrada a 

negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.3 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, 

comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei 

n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: a) estabelecer negociação com os 

classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados. 

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 

administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea 

anterior, observada as seguintes condições: 
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b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em 

data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador. 

b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 

7.3.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de 

Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

7.3.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão 

formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão 

gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das 

penalidades. 

7.4 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.4.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.4.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.4.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

7.4.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.4.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.5 – 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: 

7.5.1 – Por razão de interesse público. 

7.5.2 – A pedido do fornecedor.  

7.5.3  – Nas hipóteses dos itens 7.3 e 7.4, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, 

bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua 

contratação. 

7.6 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador 

da Ata de Registro de Preços quando: 

7.6.1 – Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado. 

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável. 

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento. 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no 

mercado. 

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002. 

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

7.6.2 – Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior. 
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7.7 – Nas hipóteses previstas no subitem 7.6.1, a comunicação do cancelamento de preço 

registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu 

origem ao registro. 

7.8 – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 

por despacho da autoridade competente. 

7.9 – A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser 

protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções 

administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao 

fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

7.10 – Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de 

fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO BENEFICIÁRIO DA ATA 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, 

a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

8.1.2 – O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para 

os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela 

Administração. 

8.1.3 – O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de 

preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, 

visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a 

serem fornecidos. 

8.1.4 – Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de 

Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para 

aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou 

indenização. 

8.1.5 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, 

com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, 

quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas 

para atendimento dos órgãos usuários. 

8.1.6 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 

8.1.7 – Emitir a autorização de compra. 

8.1.8 – Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade 

de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação. 

8.2 – Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 
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8.2.1 – Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações 

e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital. 

8.2.2 – Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 

obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer 

irregularidade verificada. 

8.2.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo detentor da ata. 

8.3 – Caberá ao beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, além das obrigações 

discriminadas no Edital e da presente ata, o seguinte: 

8.3.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos 

os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da 

quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento 

fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais 

estabelecidos no Edital. 

8.3.2 – Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações 

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.3.3 – Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação 

das penalidades cabíveis. 

8.3.4 – Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos 

previstos nesta Ata. 

8.3.5 – Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 

revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente 

registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado. 

8.3.6 – Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato 

de revisão. 

8.3.7 – Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 

contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação 

relativa às licitações. 

8.3.8 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 

8.3.9 – Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na Cláusula 

Segunda desta Ata de Registro de Preços. 

 

9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 

Página 8 de 10 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 

a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução da presente ATA será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda 

e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira 

Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de 

Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e 

portador da CI/RG nº 09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não excluindo nem 

reduzindo a responsabilidade do fornecedor, inclusive por danos que possam ser causados à 

contratante ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do fornecedor 

na execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

11 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 

parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 

8.666/93 e alterações. 

 

12 – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da 

Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

13 – CONDIÇÕES GERAIS 

13.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme 

art. 15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

13.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento 

ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 

órgãos participantes, se houver.  

 
Correntina – Bahia, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

 

FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 

CNPJ 10.921.911-0001-05 

CONTRATADA 

Luiz Paulo Sodré de Jesus 

CPF 046.652.397-11 

                                                                          Representante Legal 
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ANEXO I – DO CADASTRO DE RESERVA 

O Empresa ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME., inscrita no CNPJ sob nº 21.414.913/0001-

24 aceitou cotar os proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro nos grupos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 32; e a Empresa S 

VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob nº 40.457.662/0001-00 aceitou cotar os 

proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro no grupo 16, conforme registado na Ata 

de Formação de Cadastro de Reserva anexa à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

                                                                      Prefeito 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, presente de um lado a Prefeitura Municipal de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 

445, em Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e do outro as 

empresas ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME, com sede na Avenida Do Ouro, quadra 66, lote 25 – 

Recanto das Minas Gerais – Goiânia – Goiás, CEP nº 74.785-292, inscrita no CNPJ sob nº 

21.414.913/0001-24, representada pelo senhor Silvino Santos Magalhães, brasileiro, maior, casado, 

empresário, inscrita no CPF sob o nº 462.136.195-34 e portador da CI/RG nº 193.2142 SSP/GO, 

residente e domiciliado na Avenida do Ouro, Qd 66 Lt 25 – Goiânia - Goiás, CEP nº 74.785.292, 

simplesmente denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE 

PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº  067/2021, nos termos das leis 

federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, Lei 

Municipal nº 863/2010 e pelos decretos federais nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019 e decretos 

municipais nº 572/2020 e nº 055/2019 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no 

Edital de convocação e em seus anexos, consoante as seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresas 

para fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de construção em geral, que serão 

destinados à manutenção das secretarias deste Município, especificados no item 1.1 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2021, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 
GRUPO 21 

Fornecedor (ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 21.414.913/0001-24, com sede na 

Avenida Do Ouro, quadra 66, lote 25 – Recanto das Minas Gerais – Goiânia – Goiás, CEP nº 74.785-292,   

(62) 98159-0034,  (Silvino Santos Magalhães), e e-mail  tjdas@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

331 Caibro de madeira 6 x 4cm RIBEIRO 5.800 m R$ 7,99 R$ 46.342,00 

332 

Madeirite pinus; placa compensado, 

tipo comum, tipo folha lâminas de 

madeira, acabamento externo 

resinado, comprimento 2,20m, largura 

1,10m, espessura 10mm. 

PINUS 530 unid. R$ 97,30 R$ 51.569,00 
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333 

Madeirite pinus; placa compensado, 

comum, tipo miolo lâminas de 

madeira, acabamento externo 

plastificado nas duas faces, 

comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, 

espessura 16 mm. 

PINUS 330 unid. R$ 363,65 R$ 120.004,50 

334 
Ripa em madeira; Largura 4cm, 

espesura 1,5cm. 
GUMARU 7.300 m R$ 3,49 R$ 25.477,00 

335 
Tábua de madeira; comprimeto 3m, 

largura 20cm, espessura 1,50cm. 
RIBEIRO 253 unid. R$ 24,99 R$ 6.322,47 

336 

Tábua de madeira; espécie pinus, 

Comprimeto 3m, largura 25cm, 

espessura 2,50 cm. 

RIBEIRO 330 unid. R$ 31,99 R$ 10.556,70 

337 

Tábua de madeira; espécie pinus, 

comprimeto 3m, largura 30cm, 

espessura 2cm. 

RIBEIRO 374 unid. R$ 36,99 R$ 13.834,26 

338 Vigota em madeira; tipo 6 x 12cm RIBEIRO 4.200 m R$ 24,99 R$ 104.958,00 

339 Vigota em madeira; tipo 7 x 14cm RIBEIRO 2.550 m R$ 28,16 R$ 71.808,00 

Valor total do grupo R$ 450.871,93  

     
 

 

GRUPO 22  

Fornecedor (ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 21.414.913/0001-24, com sede na 

Avenida Do Ouro, quadra 66, lote 25 – Recanto das Minas Gerais – Goiânia – Goiás, CEP nº 74.785-292,   

(62) 98159-0034,  (Silvino Santos Magalhães), e e-mail  tjdas@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

340 
Linha de 10 x 10cm para pontaleto e 

guarda-mão 
MADEIRA 460 m R$ 79,99 R$ 36.795,40 

341 Linha de 20 x 20cm  MADEIRA 650 m R$ 229,99 R$ 149.493,50 

342 Linha de 8 x 12cm para guarda terra. MADEIRA 680 m R$ 83,29 R$ 56.637,20 

343 

Tábua de 6cm espessura x 30cm de 

largura x 3,6m de comprimento, para 

forro. 

MADEIRA 1.450 m R$ 95,37 R$ 138.286,50 

344 
Tábua de pista 30cm largura x 6cm 

espessura x 6m de comprimento. 
MADEIRA 1.100 m R$ 95,37 R$ 104.907,00 

Valor total do grupo  R$ 486.119,60 

     
 

 
GRUPO 26  

Fornecedor (ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 21.414.913/0001-24, com sede na 

Avenida Do Ouro, quadra 66, lote 25 – Recanto das Minas Gerais – Goiânia – Goiás, CEP nº 74.785-292,   

(62) 98159-0034,  (Silvino Santos Magalhães), e e-mail  tjdas@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total  

401 Arame farpado em bola de 500m. MOTTO 152 bola R$ 588,99 R$ 89.526,48 

402 Areste, grampo para cerca. MOTTO 176 kg R$ 22,49 R$ 3.958,24 

403 Cabo em aço 10mm.  WORKER 700 m R$ 22,99 R$ 16.093,00 

404 Cabo em aço 8mm.  WORKER 720 m R$ 15,99 R$ 11.512,80 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia  
 

Página 3 de 14 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

405 Cordoalha de aço galvanizado 1x7fios WORKER 1.400 m R$ 5,29 R$ 7.406,00 

406 

Tela de arame hexagonal/galinheiro 

tamanho abertura malha: 4 cm 

medindo 1,80m de altura.Rolo 50 

Metro 

BELGO 44 Rl R$ 8,99 R$ 395,56 

Valor total do grupo R$ 128.892,08  

     
 

 

GRUPO 34  

Fornecedor (ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 21.414.913/0001-24, com sede na 

Avenida Do Ouro, quadra 66, lote 25 – Recanto das Minas Gerais – Goiânia – Goiás, CEP nº 74.785-292,   

(62) 98159-0034,  (Silvino Santos Magalhães), e e-mail  tjdas@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit. Vr. Total  

487 

Lona plástica, em bobina, cores 

preta/branca, 150 micras, medindo 4 

m x 100 metros. 

MAXLONA 12 rolo R$ 7,99 R$ 95,88 

488 
Lona plástica, preta 6m de largura, 

espessura mínima 100micras. 
MAXLONA 930 m R$ 9,49 R$ 8.825,70 

489 
Lona plástica, preta 8m de largura, 

espessura mínima 100micras. 
MAXLONA 395 m R$ 9,99 R$ 3.946,05 

490 

Lona tipo encerada, medindo 10x6m, 

algodão, com 4 ilhóes de aço, 

gramatura mínima 780gr/m², repelente 

à água, impermeável, cor ocre ou 

caqui escuro. 

MAXLONA 7 unid R$ 1.119,99 R$ 7.839,93 

491 

Saquinho Plástico para mudas 

20x30x0,20  -Os sacos são 

confeccionados com matéria prima de 

primeira e um grande controle de 

qualidade, que dão ao consumidor a 

certeza de adquirir produtos de 

qualidade, com resistência, 

durabilidade, tecnologia e 

responsabilidade sustentável. 

SOPLÁSTICO 5.000 unid R$ 0,44 R$ 2.200,00 

492 

Saquinho Plástico para mudas 

25x30x0,20  -Os sacos são 

confeccionados com matéria prima de 

primeira e um grande controle de 

qualidade, que dão ao consumidor a 

certeza de adquirir produtos de 

qualidade, com resistência, 

durabilidade, tecnologia e 

responsabilidade sustentável. 

SOPLÁSTICO 8.000 unid R$ 0,49 R$ 3.920,00 

493 

Tela mosquiteiro extra fina diametro 

do fio: 0,25mm, malha: 6×6, largura: 1 

mt, a abertura de malha permite a 

ventilação do ambiente; tecida com 

fios de polietileno de alta densidade; 

grande resistência; impede a passagem 

de insetos; uniformidade da malha. 

VALEPLAST 120 m R$ 3,49 R$ 418,80 
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494 

Tela para sombreamento 

confeccionada em nylon com 70% de 

proteção solar  

VALEPLAST 500 m R$ 11,99 R$ 5.995,00 

495 

Trena métrica de aço, medindo 5m 

comprimento x 12,5mm largura, fita 

forjada aço com pintura fosca 

antirreflexo, medidas em milímetro e 

polegada; estojo anatômico em ABS 

de alta resistência com borracha 

termoplástica; com trava e presilha 

para cinto; guincho auto ajustável na 

ponta da fita, permitindo medições 

internas e externas mais precisas. 

VONDER 24 unid R$ 16,99 R$ 407,76 

496 

Trena métrica medindo 100m, largura 

mínima da fita de 12,5 mm, caixa da 

trena longa aberta; material da fita em 

fibra de vidro com duplo 

revestimento; acabamento da fita da 

trena em pintura fosca; manivela para 

recolhimento da fita, clipe metálico na 

ponta da fita; com cabo ergonômico. 

VONDER 5 unid R$ 124,99 R$ 624,95 

497 

Trena métrica medindo 50m, largura 

mínima da fita de 12,5 mm, caixa da 

trena longa aberta; material da fita em 

fibra de vidro com duplo 

revestimento; acabamento da fita da 

trena em pintura fosca; manivela para 

recolhimento da fita, clipe metálico na 

ponta da fita; com cabo ergonômico. 

VONDER 12 unid R$ 63,99 R$ 767,88 

498 

Trena métrica profissional 10m, com 

fita mínima de 19 mm, fita de aço com 

pintura anti-reflexo, estojo anatômico 

em ABS de alta resistência, com trava 

e presilha para cinto, com alça de 

nylon, gancho auto-ajustável na ponta 

da fita, permitindo medições internas e 

externas mais precisas, graduação: 

mm / pol. 

VONDER 7 unid R$ 70,99 R$ 496,93 

Valor total do grupo 
 R$ 35.538,88 

 

 

Valor total desta ATA R$ 1.101.422,49 (um milhão, cento e um mil, quatrocentos e vinte e dois 

reais e quarenta e nove centavos). 

2.2 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos previstos 

nas dotações do orçamento vigente do Município à época das aquisições.  

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade 

de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 
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Ata de Registro de Preços. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

            

GRUPO 21 ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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331 Caibro de madeira 6 x 4cm 2.400 1.200 420 350 150 380 600 300 5.800 m 

332 

Madeirite pinus; placa compensado, tipo 
comum, tipo folha lâminas de madeira, 

acabamento externo resinado, 

comprimento 2,20m, largura 1,10m, 
espessura 10mm. 

108 98 45 30 28 35 160 26 530 unid. 

333 

Madeirite pinus; placa compensado, 

comum, tipo miolo lâminas de madeira, 

acabamento externo plastificado nas duas 
faces, comprimento 2,20 m, largura 1,10 

m, espessura 16 mm. 

60 54 22 24 16 30 110 14 330 unid. 

334 
Ripa em madeira; Largura 4cm, espesura 

1,5cm. 
2.600 1.800 550 340 180 380 

1.20

0 
250 7.300 m 

335 
Tábua de madeira; comprimeto 3m, 
largura 20cm, espessura 1,50cm. 

100 80 20 0 18 0 25 10 253 unid. 

336 

Tábua de madeira; espécie pinus, 

Comprimeto 3m, largura 25cm, espessura 

2,50 cm. 

130 120 20 10 0 0 35 15 330 unid. 

337 

Tábua de madeira; espécie pinus, 

comprimeto 3m, largura 30cm, espessura 

2cm. 

140 120 40 14 0 0 40 20 374 unid. 

338 Vigota em madeira; tipo 6 x 12cm 1.350 1.000 540 300 0 350 500 160 4.200 m 

339 Vigota em madeira; tipo 7 x 14cm 1.100 900 120 80 0 90 180 80 2.550 m 
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340 
Linha de 10 x 10cm para pontaleto e 
guarda-mão 

140 320 0 0 0 0 0 0 460 m 

341 Linha de 20 x 20cm  180 470 0 0 0 0 0 0 650 m 

342 Linha de 8 x 12cm para guarda terra. 200 480 0 0 0 0 0 0 680 m 

343 
Tábua de 6cm espessura x 30cm de largura 

x 3,6m de comprimento, para forro. 
250 1.200 0 0 0 0 0 0 1.450 m 
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344 
Tábua de pista 30cm largura x 6cm 

espessura x 6m de comprimento. 
200 900 0 0 0 0 0 0 1.100 m 

            

            
GRUPO 26  ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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401 Arame farpado em bola de 500m. 14 16 0 6 0 16 0 100 152 bola 

402 Areste, grampo para cerca. 6 5 0 3 0 12 0 150 176 kg 

403 Cabo em aço 10mm.  0 180 0 280 0 240 0 0 700 m 

404 Cabo em aço 8mm.  0 140 0 280 100 120 0 80 720 m 

405 Cordoalha de aço galvanizado 1x7fios 400 700 0 200 0 100 0 0 1.400 m 

406 

Tela de arame hexagonal/galinheiro 

tamanho abertura malha: 4 cm medindo 

1,80m de altura.Rolo 50 Metro 

10 10 0 5 0 14 0 5 44 Rl 

            

            
GRUPO 34 ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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487 
Lona plástica, em bobina, cores 
preta/branca, 150 micras, medindo 4 m x 

100 metros. 

4 3 2 0 1 1 0 1 12 rolo 

488 
Lona plástica, preta 6m de largura, 
espessura mínima 100micras. 

200 150 100 30 100 50 150 150 930 m 

489 
Lona plástica, preta 8m de largura, 

espessura mínima 100micras. 
150 150 80 15 0 0 0 0 395 m 

490 

Lona tipo encerada, medindo 10x6m, 
algodão, com 4 ilhóes de aço, gramatura 

mínima 780gr/m², repelente à água, 

impermeável, cor ocre ou caqui escuro. 

3 4 0 0 0 0 0 0 7 unid 

491 

Saquinho Plástico para mudas 20x30x0,20  

-Os sacos são confeccionados com matéria 

prima de primeira e um grande controle de 
qualidade, que dão ao consumidor a 

certeza de adquirir produtos de qualidade, 

com resistência, durabilidade, tecnologia e 
responsabilidade sustentável. 

0 0 0 0 0 0 0 
5.00

0 
5.000 unid 

492 

Saquinho Plástico para mudas 25x30x0,20  

-Os sacos são confeccionados com matéria 

prima de primeira e um grande controle de 
qualidade, que dão ao consumidor a 

certeza de adquirir produtos de qualidade, 

com resistência, durabilidade, tecnologia e 
responsabilidade sustentável. 

0 0 0 0 0 0 0 
8.00

0 
8.000 unid 
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493 

Tela mosquiteiro extra fina diametro do 

fio: 0,25mm, malha: 6×6, largura: 1 mt, a 
abertura de malha permite a ventilação do 

ambiente; tecida com fios de polietileno de 

alta densidade; grande resistência; impede 
a passagem de insetos; uniformidade da 

malha. 

0 0 120 0 0 0 0 0 120 m 

494 
Tela para sombreamento confeccionada 

em nylon com 70% de proteção solar  
0 0 0 0 0 260 0 240 500 m 

495 

Trena métrica de aço, medindo 5m 

comprimento x 12,5mm largura, fita 

forjada aço com pintura fosca antirreflexo, 
medidas em milímetro e polegada; estojo 

anatômico em ABS de alta resistência com  

 
borracha termoplástica; com trava e 

presilha para cinto; guincho auto ajustável 

na ponta da fita, permitindo medições 
internas e externas mais precisas. 

12 12 0 0 0 0 0 0 24 unid 

496 

Trena métrica medindo 100m, largura 

mínima da fita de 12,5 mm, caixa da trena 

longa aberta; material da fita em fibra de 
vidro com duplo revestimento; 

acabamento da fita da trena em pintura 

fosca; manivela para recolhimento da fita, 
clipe metálico na ponta da fita; com cabo 

ergonômico. 

2 2 0 0 0 1 0 0 5 unid 

497 

Trena métrica medindo 50m, largura 
mínima da fita de 12,5 mm, caixa da trena 

longa aberta; material da fita em fibra de 

vidro com duplo revestimento; 
acabamento da fita da trena em pintura 

fosca; manivela para recolhimento da fita, 

clipe metálico na ponta da fita; com cabo 

ergonômico. 

4 3 0 1 0 2 0 2 12 unid 

498 

Trena métrica profissional 10m, com fita 

mínima de 19 mm, fita de aço com pintura 
anti-reflexo, estojo anatômico em ABS de 

alta resistência, com trava e presilha para 

cinto, com alça de nylon, gancho auto-
ajustável na ponta da fita, permitindo 

medições internas e externas mais 

precisas, graduação: mm / pol. 

2 3 0 1 0 0 0 1 7 unid 

 

4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais 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 para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o 
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contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade 

de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, 

sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preço. 

7.1.1 – Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 

comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente 

pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a 

cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da 

elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de 

preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data 

da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

7.1.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou 

tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela 

administração. 

7.1.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 

7.1.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 

determinar a negociação. 

7.1.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será 

dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 

classificados, respeitada a ordem de classificação. 

7.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá 

ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, 

mediante as providências seguintes: 

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de 

preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado. b) frustrada a 

negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
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c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.3 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, 

comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei 

n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: a) estabelecer negociação com os 

classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados. 

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 

administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea 

anterior, observada as seguintes condições: 

b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em 

data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador. 

b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 

7.3.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de 

Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

7.3.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão 

formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão 

gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das 

penalidades. 

7.4 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.4.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.4.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.4.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

7.4.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.4.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.5 – 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: 

7.5.1 – Por razão de interesse público. 

7.5.2 – A pedido do fornecedor.  

7.5.3  – Nas hipóteses dos itens 7.3 e 7.4, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, 

bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua 

contratação. 

7.6 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador 

da Ata de Registro de Preços quando: 

7.6.1 – Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado. 

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável. 
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c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento. 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no 

mercado. 

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002. 

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

7.6.2 – Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior. 

7.7 – Nas hipóteses previstas no subitem 7.6.1, a comunicação do cancelamento de preço 

registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu 

origem ao registro. 

7.8 – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 

por despacho da autoridade competente. 

7.9 – A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser 

protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções 

administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao 

fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

7.10 – Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de 

fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO BENEFICIÁRIO DA ATA 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, 

a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

8.1.2 – O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para 

os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela 

Administração. 

8.1.3 – O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de 

preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, 

visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a 

serem fornecidos. 

8.1.4 – Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de 

Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para 

aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou 

indenização. 
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8.1.5 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, 

com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, 

quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas 

para atendimento dos órgãos usuários. 

8.1.6 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 

8.1.7 – Emitir a autorização de compra. 

8.1.8 – Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade 

de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação. 

8.2 – Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 

8.2.1 – Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações 

e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital. 

8.2.2 – Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 

obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer 

irregularidade verificada. 

8.2.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo detentor da ata. 

8.3 – Caberá ao beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, além das obrigações 

discriminadas no Edital e da presente ata, o seguinte: 

8.3.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos 

os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da 

quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento 

fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais 

estabelecidos no Edital. 

8.3.2 – Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações 

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.3.3 – Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação 

das penalidades cabíveis. 

8.3.4 – Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos 

previstos nesta Ata. 

8.3.5 – Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 

revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente 

registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado. 

8.3.6 – Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato 

de revisão. 

8.3.7 – Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 

contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação 

relativa às licitações. 

8.3.8 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 

8.3.9 – Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na Cláusula 

Segunda desta Ata de Registro de Preços. 
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9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 

a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução da presente ATA será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda 

e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira 

Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de 

Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e 

portador da CI/RG nº 09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não excluindo nem 

reduzindo a responsabilidade do fornecedor, inclusive por danos que possam ser causados à 

contratante ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do fornecedor 

na execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

11 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 

parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 

8.666/93 e alterações. 
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12 – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da 

Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

13 – CONDIÇÕES GERAIS 

13.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme 

art. 15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

13.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento 

ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 

órgãos participantes, se houver.  

 
Correntina – Bahia, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

 

ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME 

CNPJ 21.414.913/0001-24 

CONTRATADA 

Silvino Santos Magalhães 

CPF 462.136.195-34 

                                                                                        Sócio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia  
 

Página 14 de 14 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

ANEXO I – DO CADASTRO DE RESERVA 

O Empresa ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME., inscrita no CNPJ sob nº 21.414.913/0001-

24 aceitou cotar os proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro nos grupos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 32; e a Empresa S 

VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob nº 40.457.662/0001-00 aceitou cotar os 

proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro no grupo 16, conforme registado na Ata 

de Formação de Cadastro de Reserva anexa à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

                                                                      Prefeito 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, presente de um lado a Prefeitura Municipal de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 

445, em Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e do outro as 

empresas ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, com sede à Rua 

R-5, nº 14 QD. R-9 LT. 19 – Setor Oeste – Goiânia-GO, CEP nº 74.125.070, inscrita no CNPJ sob nº 

00.226.324/0001-42, representada pelo senhor Marajá Serafim de Sousa, brasileiro, maior, solteiro, 

empresário, inscrita no CPF sob o nº 591.077.151-53 e portador da CI/RG nº 2.952.119 SSP/GO, 

residente e domiciliado à Rua Jona Ferreira Alves Duarte, s/nº QD. 10 A, LT. 11 Bairro Bandeirantes 

– Anápolis – GO, CEP nº 75.065-200, simplesmente denominada de FORNECEDOR, firmam a 

presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo 

Administrativo nº  067/2021, nos termos das leis federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis 

complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, Lei Municipal nº 863/2010 e pelos decretos federais 

nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019 e decretos municipais nº 572/2020 e nº 055/2019 e demais 

legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de convocação e em seus anexos, 

consoante as seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresas 

para fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de construção em geral, que serão 

destinados à manutenção das secretarias deste Município, especificados no item 1.1 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2021, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 

GRUPO 23  

Fornecedor (ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 

nº 00.226.324/0001-42, com sede à Rua R-5, nº 14 QD. R-9 LT. 19 – Setor Oeste – Goiânia-GO, CEP nº 

74.125.070,  (62) 3924-7226,  (Marajá Serafim de Sousa), e e-mail eletricaluzz02@gmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit Vr. Total  

345 Base para relê fotoelétrico TECNOLINSA 580 unid R$ 5,00 R$ 2.900,00 

346 

Braço E-27; material aço carbono, 

tratamento superficial zincagem por 

imersão a quente, com concha e bocal 

1m E-27,  aplicação, poste de 

iluminação pública. 

JRC 220 unid R$ 23,00 R$ 5.060,00 
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347 

Braço longo E-40; material aço 

carbono, tratamento superficial 

zincagem por imersão a quente, com 

concha e bocal 3m,  aplicação, poste 

de iluminação pública. 

JRC 180 unid R$ 129,00 R$ 23.220,00 

348 

Cabo elétrico flexicível; comando PP, 

formação condutor, 2 x 2,5mm, 

material do condutor, cobre, rolo com 

100 metros, o produto deverá ter 

marca Nacional certificada pelo 

INMETRO. 

ENERGY 1.200 m R$ 5,00 R$ 6.000,00 

349 

Cabo elétrico elexicível; comando PP, 

formação condutor, 2 x 4mm, material 

do condutor, cobre, rolo com 100 

metros, o produto deverá ter marca 

Nacional certificada pelo INMETRO. 

ENERGY 1.400 m R$ 7,00 R$ 9.800,00 

350 

Cabo elétrico flexicível; comando PP, 

formação condutor, 3 x 2,5mm, 

material do condutor, cobre, rolo com 

100 metros, o produto deverá ter 

marca Nacional certificada pelo 

INMETRO. 

ENERGY 1.200 m R$ 7,50 R$ 9.000,00 

351 

Cabo elétrico flexicível; comando PP, 

formação condutor, 3 x 4mm, material 

do condutor, cobre, rolo com 100 

metros, o produto deverá ter marca 

Nacional certificada pelo INMETRO. 

ENERGY 1.400 m R$ 11,00 R$ 15.400,00 

352 

Cabo duplex; material do condutor 

alumínio, material isolamento xlpe, 

ambos encapados, 10mm. O produto 

deverá ter marca nacial certificada 

pelo INMETRO. 

LAMESA 1.600 m R$ 3,65 R$ 5.840,00 

353 

Cabo duplex; material do condutor 

alumínio, material isolamento xlpe, 

ambos encapados, 16mm. O produto 

deverá ter marca nacial certificada 

pelo INMETRO. 

LAMESA 1.600 m R$ 5,75 R$ 9.200,00 

354 

Cabo flexível; 2 x 1,50mm, condutor 

de fios de cobre eletrolítico, têmpera 

mole, isolado em composto policloreto 

de vinila (PVC), anti-chama, 

certificado pelo INMETRO. 

ENERGY 5.000 m R$ 3,20 R$ 16.000,00 

355 

Cabo flexível;  2 x 2,50mm, condutor 

de fios de cobre eletrolítico, têmpera 

mole, isolado em composto policloreto 

de vinila (PVC), anti-chama, 

certificado pelo INMETRO. 

ENERGY 8.000 m R$ 5,00 R$ 40.000,00 

356 

Cabo flexível; 2 x 6 mm, condutor de 

fios de cobre eletrolítico, têmpera 

mole, isolado em composto policloreto 

de vinila (PVC), anti-chama, 

certificado pelo INMETRO. 

ENERGY 7.600 m R$ 9,85 R$ 74.860,00 
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357 

Cabo elétrico rigido; de 16mm, 

material do condutor cobre, material 

cobertura pvc, cor preta, o produto 

deverá ter marca nacial certificada 

pelo INMETRO. 

ENERGY 1.800 m R$ 12,00 R$ 21.600,00 

358 

Cabo triplex ambos encapados, 16mm  

aluminio; O produto deverá ter marca 

nacial certificada pelo INMETRO. 

LAMESA 1.550 m R$ 8,38 R$ 12.989,00 

359 

Conduite; eletroduto, material pvc, 

tipo flexível corrugado, cor amarela, 

diâmetro nominal 1,2 pol, 

características adicionais anti-

chamade. 

WETZEL 2.520 m R$ 1,50 R$ 3.780,00 

360 

Conduite; eletroduto, material: pvc, 

tipo flexível corrugado, cor amarela, 

diâmetro nominal 3,4 pol, 

características adicionais anti-chama. 

TUCANO 2.640 m R$ 1,55 R$ 4.092,00 

361 

Conector elétrico; material aluminio e 

cobre, bitola: 5 - 15 mm, tipo 

perfuração, aplicação instalações 

elétricas, conexão cabo a cabo. 

INTELLI 860 unid R$ 5,95 R$ 5.117,00 

362 

Conector elétrico; material aluminio e 

cobre, bitola: 16 - 25 mm, tipo 

perfuração, aplicação instalações 

elétricas, conexão cabo a cabo. 

INCESA 760 unid R$ 10,20 R$ 7.752,00 

Valor total do grupo R$ 272.610,00  

     
 

 
GRUPO 24  

Fornecedor (ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 

nº 00.226.324/0001-42, com sede à Rua R-5, nº 14 QD. R-9 LT. 19 – Setor Oeste – Goiânia-GO, CEP nº 

74.125.070,  (62) 3924-7226,  (Marajá Serafim de Sousa), e e-mail eletricaluzz02@gmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit. Vr. Total  

363 
Disjuntor baixa tensão; 100 amperes, 

DIN, tripolar. 
SOPRANO 22 unid R$ 100,00 R$ 2.200,00 

364 
Disjuntor baixa  tensão; 125 amperes, 

DIN, tripolar. 
SOPRANO 16 unid R$ 215,00 R$ 3.440,00 

365 
Disjuntor baixa  tensão; 16 amperes, 

DIN, unipolar. 
SOPRANO 77 unid R$ 6,00 R$ 462,00 

366 
Disjuntor baixa tensão; 32 amperes, 

DIN, unipolar. 
SOPRANO 84 unid R$ 6,00 R$ 504,00 

367 
Disjuntor baixa  tensão; 50 amperes, 

DIN, unipolar. 
SOPRANO 75 unid R$ 10,00 R$ 750,00 

368 
Disjuntor baixa  tensão; 63 amperes, 

DIN, bipolar. 
SOPRANO 44 unid R$ 25,00 R$ 1.100,00 

369 
Disjuntor baixa  tensão; 63 amperes, 

DIN, tripolar. 
SOPRANO 48 unid R$ 35,00 R$ 1.680,00 

370 
Disjuntor baixa tensão; 63 amperes, 

DIN, unipolar. 
SOPRANO 52 unid R$ 10,00 R$ 520,00 
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371 

Fio eletrico; tipo flexível paralelo, 

bitola 2,00 x 2,50mm, condutor de fios 

de cobre eletrolítico, isolado em 

composto policloreto de vinila (PVC) 

branco, anti-chama, certificado pelo 

INMETRO. 

ENERGY 3.800 m R$ 3,75 R$ 14.250,00 

372 

Fio eletrico; tipo rigido, bitola 4mm, 

cor branco, preto ou verde, anti-

chama, tensão 750v, isolado em 

composto termoplástico PVC, 

certificado pelo INMETRO. 

ENERGY 2.400 m R$ 3,65 R$ 8.760,00 

373 

Fio eletrico; tipo rigido, bitola 6mm, 

cor branco, preto ou verde, anti-

chama, tensão 750v, isolado em 

composto termoplástico PVC, 

certificado pelo INMETRO. 

ENERGY 3.100 m R$ 5,00 R$ 15.500,00 

374 

Fita isolante elétrica; material básico 

pvc - com adesivo a base de borracha, 

resistência à tensão até 750 v, cor 

preta, classe temperatura 90 °c, 

comprimento 20 m, largura 19 mm, 

características adicionais anti-chama. 

PRYSMIAN 76 unid R$ 8,45 R$ 642,20 

375 

Fita isolante elétrica; comprimento 

10m, largura 19mm, espessura 0,76 

mm, características adicionais alta 

fusão em, PVC antichama. 

DECORLUX 47 unid R$ 5,10 R$ 239,70 

376 

Fita isolante elétrica; comprimento 

20m, largura 19mm, espessura 0,76 

mm, características adicionais alta 

fusão em, PVC antichama. 

DECORLUX 45 unid R$ 28,03 R$ 1.261,35 

377 

Interruptor duplo, em PVC, 

quantidade de alavanca 2, cor branco, 

novo padrão ABNT. 

PLUZIE 115 unid R$ 6,00 R$ 690,00 

378 
Interruptor simples com tomada, em 

PVC, cor branco, novo padrão ABNT. 
PLUZIE 130 unid R$ 6,00 R$ 780,00 

379 
Tomada embutida; branca 10 amperes  

para parede, novo padrão ABNT. 
PLUZIE 320 unid R$ 3,50 R$ 1.120,00 

380 
Tomada embutida; branca 20 amperes  

para parede, novo padrão ABNT. 
PLUZIE 330 unid R$ 4,00 R$ 1.320,00 

Valor total do grupo R$ 55.219,25  

     
 

 
GRUPO 25  

Fornecedor (ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 

nº 00.226.324/0001-42, com sede à Rua R-5, nº 14 QD. R-9 LT. 19 – Setor Oeste – Goiânia-GO, CEP nº 

74.125.070,  (62) 3924-7226,  (Marajá Serafim de Sousa), e e-mail eletricaluzz02@gmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit. Vr. Total  

381 

Lâmpada Fluorescente compacta 

20watts, 110 volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL 

OUROLUX 1.010 unid R$ 8,60 R$ 8.686,00 
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382 

Lâmpada Fluorescente compacta 

20watts, 220 volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL 

OUROLUX 1.120 unid R$ 8,60 R$ 9.632,00 

383 

Lâmpada Fluorescente compacta 

25watts, 110 volts.O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL 

OUROLUX 1.350 unid R$ 10,00 R$ 13.500,00 

384 

Lâmpada Fluorescente compacta 

25watts, 220 volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL 

OUROLUX 1.500 unid R$ 10,00 R$ 15.000,00 

385 

Lâmpada Fluorescente compacta 

30watts, 110 volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL 

OUROLUX 900 unid R$ 15,31 R$ 13.779,00 

386 

Lâmpada Fluorescente compacta 

30watts, 220 volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL 

OUROLUX 480 unid R$ 15,31 R$ 7.348,80 

387 

Lâmpada Fluorescente compacta 

40watts, 110 volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL 

KIAN 910 unid R$ 27,00 R$ 24.570,00 

388 

Lâmpada Fluorescente compacta 

40watts, 220 volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL 

KIAN 520 unid R$ 27,00 R$ 14.040,00 

389 

Lâmpada vapor metálico; tipo hqi, 

tensão nominal: 220v, potência 

nominal 250w. O produto deverá ter 

marca nacial certificada pelo 

PROCEL. 

EMPALUX 800 unid R$ 28,00 R$ 22.400,00 

390 

Lâmpada vapor metálico; tipo hqi, 

tensão nominal: 220v, potência 

nominal 400w. O produto deverá ter 

marca nacial certificada pelo 

PROCEL. 

EMPALUX 460 unid R$ 29,00 R$ 13.340,00 

391 

Lâmpada vapor sódio; alta presão 

potencia nominal 70watts, tensão 

nominal 220volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL. 

AVANT 2.000 unid R$ 15,00 R$ 30.000,00 

392 

Lâmpada vapor sódio; alta pressão, 

potência nominal 100watts, tensão 

nominal 220volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

PROCEL. 

AVANT 1.170 unid R$ 20,00 R$ 23.400,00 

393 

Lâmpada vapor sódio; alta pressão, 

potência nominal 1000watts, tensão 

nominal 220volts. O produto deverá 

ter marca nacial certificada pelo 

GLIGHT 320 unid R$ 167,88 R$ 53.721,60 
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PROCEL. 

394 

Plafonier; Corpo em polipropileno, 

formato redondo, cor branca, com 

soquete de porcelana, Bivolt, E27,  

aditivo anti UV. 

JRC 250 unid R$ 3,50 R$ 875,00 

395 

Reator lâmpada vapor metálico; tipo 

uso externo, potência nominal 

lâmpada 250w, tensão nominal 220v, 

características adicionais com ignitor e 

capacitor. 

JRC 400 unid R$ 67,00 R$ 26.800,00 

396 

Reator lâmpada vapor metálico; tipo 

uso externo, potência nominal 

lâmpada 400w, tensão nominal 220v, 

características adicionais com ignitor e 

capacitor. 

JRC 320 unid R$ 80,00 R$ 25.600,00 

397 

Reator lâmpada vapor sódio; tipo uso 

externo, potência nominal lâmpada 70 

watt, tensão nominal 220v. 

JRC 1.620 unid R$ 48,00 R$ 77.760,00 

398 

Reator lâmpada vapor sódio; tipo uso 

externo, potência nominal lâmpada 

100w, tensão nominal 220v.  

JRC 870 unid R$ 47,00 R$ 40.890,00 

399 

Refletor 400W; produzido em 

alumínio anodizado com vidro frontal 

temperado de 4 milímetros 

transparente. O suporte para fixação é 

confeccionado em chapa galvanizada 

e as laterais em aluminio para maior 

resistência. Disponivel com variações 

de soquete em porcelana Bipino, rôsca 

E40 

SPOTLUX 32 unid R$ 70,00 R$ 2.240,00 

400 
Relê; tipo fotoelétrico, fotocromático 

partida rápida 220volts, para poste. 
EXATRON 3.200 unid R$ 12,00 R$ 38.400,00 

Valor total do grupo R$ 461.982,40  

 

Valor total desta ATA R$ 789.811,65 (setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e onze reais e 

sessenta e cinco centavos). 

2.2 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos previstos 

nas dotações do orçamento vigente do Município à época das aquisições.  

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade 

de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 

Ata de Registro de Preços. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 
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4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais 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 para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante 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.  

 

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade 

de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, 

sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preço. 

7.1.1 – Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 

comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente 

pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a 

cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da 

elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de 

preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data 

da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

7.1.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou 

tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela 

administração. 
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7.1.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 

7.1.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 

determinar a negociação. 

7.1.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será 

dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 

classificados, respeitada a ordem de classificação. 

7.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá 

ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, 

mediante as providências seguintes: 

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de 

preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado. b) frustrada a 

negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.3 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, 

comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei 

n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: a) estabelecer negociação com os 

classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados. 

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 

administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea 

anterior, observada as seguintes condições: 

b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em 

data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador. 

b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 

7.3.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de 

Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

7.3.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão 

formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão 

gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das 

penalidades. 

7.4 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.4.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.4.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.4.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

7.4.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.4.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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7.5 – 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: 

7.5.1 – Por razão de interesse público. 

7.5.2 – A pedido do fornecedor.  

7.5.3  – Nas hipóteses dos itens 7.3 e 7.4, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, 

bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua 

contratação. 

7.6 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador 

da Ata de Registro de Preços quando: 

7.6.1 – Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado. 

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável. 

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento. 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no 

mercado. 

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002. 

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

7.6.2 – Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior. 

7.7 – Nas hipóteses previstas no subitem 7.6.1, a comunicação do cancelamento de preço 

registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu 

origem ao registro. 

7.8 – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 

por despacho da autoridade competente. 

7.9 – A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser 

protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções 

administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao 

fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

7.10 – Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de 

fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO BENEFICIÁRIO DA ATA 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, 

a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 
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d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

8.1.2 – O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para 

os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela 

Administração. 

8.1.3 – O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de 

preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, 

visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a 

serem fornecidos. 

8.1.4 – Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de 

Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para 

aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou 

indenização. 

8.1.5 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, 

com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, 

quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas 

para atendimento dos órgãos usuários. 

8.1.6 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 

8.1.7 – Emitir a autorização de compra. 

8.1.8 – Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade 

de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação. 

8.2 – Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 

8.2.1 – Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações 

e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital. 

8.2.2 – Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 

obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer 

irregularidade verificada. 

8.2.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo detentor da ata. 

8.3 – Caberá ao beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, além das obrigações 

discriminadas no Edital e da presente ata, o seguinte: 

8.3.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos 

os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da 

quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento 

fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais 

estabelecidos no Edital. 

8.3.2 – Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações 

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.3.3 – Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação 

das penalidades cabíveis. 

8.3.4 – Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos 

previstos nesta Ata. 
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8.3.5 – Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 

revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente 

registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado. 

8.3.6 – Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato 

de revisão. 

8.3.7 – Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 

contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação 

relativa às licitações. 

8.3.8 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 

8.3.9 – Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na Cláusula 

Segunda desta Ata de Registro de Preços. 

 

9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 

a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução da presente ATA será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda 

e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira 

Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de 

Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e 

portador da CI/RG nº 09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não excluindo nem 
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reduzindo a responsabilidade do fornecedor, inclusive por danos que possam ser causados à 

contratante ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do fornecedor 

na execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

11 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 

parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 

8.666/93 e alterações. 

 

12 – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da 

Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

13 – CONDIÇÕES GERAIS 

13.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme 

art. 15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

13.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento 

ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 

órgãos participantes, se houver.  

 
Correntina – Bahia, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

 

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI 

CNPJ 00.226.324/0001-42 

CONTRATADA 

Marajá Serafim de Sousa 

CPF 591.077.151-53 

                                                                           Representante Legal 
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ANEXO I – DO CADASTRO DE RESERVA 

O Empresa ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME., inscrita no CNPJ sob nº 21.414.913/0001-

24 aceitou cotar os proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro nos grupos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 32; e a Empresa S 

VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob nº 40.457.662/0001-00 aceitou cotar os 

proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro no grupo 16, conforme registado na Ata 

de Formação de Cadastro de Reserva anexa à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

                                                                       Prefeito 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, presente de um lado a Prefeitura Municipal de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 

445, em Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e do outro as 

empresas FABIO SARAIVA SANTANA-ME, com sede à Rua Dois de Julho, 337 – Centro Licínio de 

Almeida-BA , CEP nº 46.330-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.370.799/0001-70, representada pelo 

senhor Fabio Saraiva Santana, brasileiro, maior, casado, empresário, inscrita no CPF sob o nº 

885.439.605-25 e portador da CI/RG nº 05.733.689-02 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua 

Cassimiro Cardoso, nº 09, Centro – Caetité – BA, CEP nº 46.330-000, simplesmente denominada de 

FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada 

no Processo Administrativo nº  067/2021, nos termos das leis federais nº 10.520/2002 e nº 

8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, Lei Municipal nº 863/2010 e pelos 

decretos federais nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019 e decretos municipais nº 572/2020 e nº 055/2019 

e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de convocação e em seus anexos, 

consoante as seguintes cláusulas e condições:  

  

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresas 

para fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de construção em geral, que serão 

destinados à manutenção das secretarias deste Município, especificados no item 1.1 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2021, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 
GRUPO 30  

Fornecedor (FABIO SARAIVA SANTANA-ME, inscrita no CNPJ nº 01.370.799/0001-70, com sede à Rua 

Dois de Julho, 337 – Centro Licínio de Almeida-BA , CEP nº 46.330-000,  (77) 99151-5225,  (Fabio 

Saraiva Santana), e e-mail fabiosaraivasantana@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit Vr. Total  

437 

Cadeado n.º 25mm, corpo em latão 

maciço, haste em aço inox temperado, 

ambientes internos e externos, com 2 

chaves. 

LAND 34 unid R$ 13,61 R$ 462,74 

438 

Cadeado n.º 30mm, corpo em latão 

maciço, haste em aço inox temperado, 

ambientes internos e externos, com 2 

chaves. 

PILLER 56 unid R$ 15,46 R$ 865,76 
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439 

Cadeado n.º 35mm, corpo em latão 

maciço, haste em aço inox temperado, 

ambientes internos e externos, com 2 

chaves. 

PILLER 64 unid R$ 18,21 R$ 1.165,44 

440 

Cadeado n.º 40mm, corpo em latão 

maciço, haste em aço inox temperado, 

ambientes internos e externos, com 2 

chaves. 

PILLER 58 unid R$ 23,38 R$ 1.356,04 

441 

Cadeado n.º 45mm, corpo em latão 

maciço, haste em aço inox temperado, 

ambientes internos e externos, com 2 

chaves. 

LAND 29 unid R$ 27,46 R$ 796,34 

442 
Cilindro de fechadura, cromado, com 

2 chaves. 
PILLER 120 und R$ 20,83 R$ 2.499,60 

443 

Dobradiça de 2.1/2", em aço, 

dimensões 63,5mm altura x 42,1mm 

largura x 1,2mm altura, com três furos 

de cada lado, cantos arrendodados. 

SHILD 93 unid R$ 1,56 R$ 145,08 

444 

Dobradiça de 3.1/2", em aço, 

dimensões 88,9mm altura x 58,0mm 

largura x 1,5mm espessura, com três 

furos de cada lado, cantos 

arrendodados. 

SHILD 36 unid R$ 3,30 R$ 118,80 

445 

Dobradiça vai-e-vem, latão polido, 

abertura para os dois lados, dimensões 

aproximadas 101,6 x 2mm, 4", suporta 

no mínimo 40kg/par. 

RINO 24 unid R$ 31,10 R$ 746,40 

446 

Fechadura embutida, movimento 1/2 à 

direita com 2 saídas de chave, adapta-

se a painéis de 19 mm; curso da 

lingueta de 9 mm, acompanha no 

mínimo de 02 chaves,  confeccionado 

em aço. 

MGN 83 unid R$ 45,00 R$ 3.735,00 

447 

Fechadura para porta de enrolar, 

fornecida com 6 parafusos, 6 porcas, 1 

espelho e acompanha no mínimo de 2 

chaves tetra, confeccionado em aço. 

SILVANA 5 unid R$ 42,90 R$ 214,50 

448 

Fechaduras simples, tipo caixão 930, 

chave grande, tipo caixão 930x2 Refil 

12x1, com no mínimo duas voltas e 

seis segredos, acompanha no mínimo 

02 chaves. 

SILVANA 20 unid R$ 12,90 R$ 258,00 

449 

Ferrolho com parafuso grande, tipo 

chato, tamanho mínimo 5", 

confeccionado em aço. 

SILVANA 74 unid R$ 6,28 R$ 464,72 

450 

Porta cadeado grande, confeccionado 

em aço zincado, 30mm, com 

parafusos. 

SILVANA 21 unid R$ 11,20 R$ 235,20 

451 

Porta cadeado médio, confeccionado 

em aço zincado, 40mm, com 

parafusos. 

SILVANA 19 unid R$ 9,00 R$ 171,00 

Valor total do grupo  R$ 13.234,62 
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GRUPO 32  

Fornecedor (FABIO SARAIVA SANTANA-ME, inscrita no CNPJ nº 01.370.799/0001-70, com sede à Rua 

Dois de Julho, 337 – Centro Licínio de Almeida-BA , CEP nº 46.330-000,  (77) 99151-5225,  (Fabio 

Saraiva Santana), e e-mail fabiosaraivasantana@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit Vr. Total  

455 

 Abafador de ruídos, auricular tipo 

concha mínimo de 22db, conchas 

reguláveis, com haste larga sobre a 

cabeça confeccionada em aço mola 

inox, almofadas externas macias, 

espuma interna pré-moldada, com 

altura da concha regulável. 

AGENA 14 unid R$ 44,43 R$ 622,02 

456 

Bota de borracha na cor preta cano 

longo, com forro, numeração: 37 ao 

44, solado com desenhos. 

PEGA 

FORTE 
48 par R$ 33,54 R$ 1.609,92 

457 

Bota para eletricista confeccionada em 

couro curtido ao cromo, com solado 

de borracha, elástico lateral, palmilha 

de montagem em couro, solado de 

poliuretano bidensidade, sem bico de 

aço, numeração: 37 ao 44,  solado com 

desenhos. 

GARRA 20 par R$ 55,07 R$ 1.101,40 

458 

Botina masculina, Botina, 

confeccionada em couro, solado de 

borracha tipo pneu, toda costurada, 

numeração: 37 ao 44. 

GONZAGA 200 par R$ 51,00 R$ 10.200,00 

459 

Capacete com Protetor Facial Tela e 

Abafador - Ajuste cabeça (cm) 52 a 

64, Casco em polietileno de alta 

densidade Peso aproximado 395 (g) 

Características do capacete: - Casco 

classe A – de uso geral. - Protetor 

facial integral com ajuste. - Protetor 

auricular com ajuste da concha. - 

Carneira com ajuste rápido. 

TECMATER 12 unid R$ 103,00 R$ 1.236,00 

460 

Capa encerada para chuva, tamanho 

adulto, com manga e capuz,  

fechamento frontal com botões, 

amarela, tamanhos M ou G. 

POLICAP 87 unid R$ 19,90 R$ 1.731,30 

461 
Luva de algodão tricotada 3 fios com 

palma da mão pigmentada. 
KALIPSO 220 par R$ 3,47 R$ 763,40 

462 

Luva de borracha reforçada, fabricada 

a base de polietileno, espessura 

minima de 150 micras na cor amarela. 

VOLK 52 par R$ 4,62 R$ 240,24 

463 

Luva de raspa cano curto, 

confeccionada em raspa, tira de 

reforço externo em raspa entre os 

dedos polegar e indicador; costura de 

reforço na palma; face palmar dos 

dedos; com punho 7 cm. 

PARAIBA 46 par R$ 11,00 R$ 506,00 
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464 

Luva de raspa cano longo, 

confeccionada em raspa, tira de 

reforço externo em raspa entre os 

dedos polegar e indicador; costura de 

reforço na palma; face palmar dos 

dedos; com punho 20cm. 

PARAIBA 47 par R$ 11,00 R$ 517,00 

465 

Luva de vaquetas de borracha, 

tamanho G, com punho de 20cm, 

confeccionada em vaqueta na palma, 

dedos e dorso; tira de reforço externo 

em vaqueta entre os dedos polegar e 

indicador, dorso com elástico para 

ajuste. 

ENFORT 42 par R$ 16,13 R$ 677,46 

466 

Máscara para poeira descartável, 

respirador descartável, tipo semifacial 

filtrante, modelo dobrável, com solda 

eletrônica em todo perímetro, 

confeccionada com manta sintética 

com tratamento eletrostático, para 

particulas P1, com elásticos para 

fixação e ajuste à cabeça do usuário; 

aplicações: Proteção das vias 

respiratórias do usuário contra poeiras 

e névoas, classe PFF1 COM 

VALVULA ca 41516; cor azul. 

ALLIANCE 75 unid R$ 2,93 R$ 219,75 

467 

Óculos de proteção individual, 

material armação: policarbonato, 

material lente: policarbonato, tipo 

lente: antiembassante e antichama, 

modelo lentes: acopláveis ao rosto, 

características adicionais: com cordão 

elástico para fixação na cabeça 

RINO 33 unid R$ 7,80 R$ 257,40 

468 

Protetor auricular, tamanho único, 

com 3 flanges curvos de diâmetros 

variáveis, com cordão, atenuação 

aproximada 16 dB. 

VIMAR 10 unid R$ 1,07 R$ 10,70 

Valor total do grupo  R$ 19.692,59 

     
 

 
GRUPO 33  

Fornecedor (FABIO SARAIVA SANTANA-ME, inscrita no CNPJ nº 01.370.799/0001-70, com sede à Rua 

Dois de Julho, 337 – Centro Licínio de Almeida-BA , CEP nº 46.330-000,  (77) 99151-5225,  (Fabio 

Saraiva Santana), e e-mail fabiosaraivasantana@hotmail.com 

Item 

no TR 
Especificação Marca Quant Unid Vr. Unit. Vr. Total  

469 

Balde em plástico, uso em 

construção civil,  capacidade para 12 

litros, polietileno de alta densidade, 

alta resistência a impactos, paredes, 

fundo e encaixe da alça reforçados, 

com alça metálica, pegador no 

fundo, cor preto. 

DURALE 48 unid R$ 10,26 R$ 492,48 
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470 
Câmara de ar para carrinho-de-mão, 

aro 3,25mm x 8". 
FAMASTIL 94 unid R$ 15,27 R$ 1.435,38 

471 
Carretel Nylon Trimcut 42-2 para 

Roçadeiras Stihl Original 
STIHL 14 unid R$ 125,32 R$ 1.754,48 

472 
Cola branca para madeira, 

embalagem com 1kg. 
FORTNIL 13 unid R$ 9,88 R$ 128,44 

473 Cola de contato, embalagem 30gr. GARIN 16 unid R$ 5,17 R$ 82,72 

474 

Cone em PVC Flexivél fluorescente 

(sinalização),  75cm altura, na cor 

vermelha/laranja 

PLASTCOR 145 unid R$ 38,00 R$ 5.510,00 

475 
Corda confecionada em nylon de 

10mm 
ARTEPPLAS 2.140 m R$ 1,40 R$ 2.996,00 

476 

Eletrodo 2,5mm; fonte de corrente 

aproximada 65-105 amperes; metal 

depositado: carbono = 0,06, enxofre 

= 0,20 e manganês = 0,35; bastão 

30cm. 

STAR 54 kg R$ 23,80 R$ 1.285,20 

477 

Eletrodo 3,25mm, 46.00;  fonte de 

corrente aproximada 80-150 

amperes; metal depositado: carbono 

= 0,07, enxofre = 0,20 e manganês = 

0,35; bastão 30cm. 

STAR 38 kg R$ 23,80 R$ 904,40 

478 
Fio de nylon 3mm para máquina de 

grama em rolo com 290m. 
EKILON 48 rolo R$ 216,94 R$ 10.413,12 

479 
Fita crep automotivo em rolo de 

4,5cm x 50m 
ALDEBRAS 112 unid R$ 10,89 R$ 1.219,68 

480 
Fita zebrada em rolo de 7,5cm x 

200m 

ECOCONVER

T 
260 rolo R$ 13,72 R$ 3.567,20 

481 

Lanterna de LED, tipo profissional, 

confeccionada em alumínio 

antideslizante, chave superior anti-

shock, medidas aproximadas 13,8cm 

x 4,68cm; capacidade mínima 150 

lumens; quantidade  LEDs 1; 

recarregável bivolt. 

HIGHL 

TORCH 
15 unid R$ 52,30 R$ 784,50 

482 

Lápis para carpinteiro, grafite, 

dimensões mínimas 180mm 

comprimento x 17mm largura x 

10mm altura. 

THOMPSON 32 unid R$ 1,09 R$ 34,88 

483 

Pulverizador costal profissional com 

capacidade para 20 litros na cor azul 

e laranja  

PLAFSAD 8 unid. R$ 194,25 R$ 1.554,00 

484 
Rack com duas roldana em 

porcelana 
JOSENILSON 25 unid. R$ 9,07 R$ 226,75 

485 Rack com uma roldana em porcelana JOSENILSON 40 unid. R$ 6,09 R$ 243,60 

486 

Sinalizador trânsito, material corpo: 

plástico resistente, tipo: barreira 

plástica, características adicionais: 

conforme modelo do órgão, cor: 

ELASTABOR 15 unid R$ 504,00 R$ 7.560,00 
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laranja, altura: 103 cm, largura: 85 

cm 

Valor total do grupo  R$ 40.192,83 

     
 

 
Valor total desta ATA R$ 73.120,04 (setenta e três mil, cento e vinte reais e quatro centavos). 

2.2 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos previstos 

nas dotações do orçamento vigente do Município à época das aquisições.  

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade 

de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 

Ata de Registro de Preços. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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437 

Cadeado n.º 25mm, corpo em latão 

maciço, haste em aço inox temperado, 

ambientes internos e externos, com 2 
chaves. 

6 6 12 2 0 0 8 0 34 unid 

438 

Cadeado n.º 30mm, corpo em latão 

maciço, haste em aço inox temperado, 

ambientes internos e externos, com 2 
chaves. 

6 9 14 8 0 4 12 3 56 unid 

439 

Cadeado n.º 35mm, corpo em latão 

maciço, haste em aço inox temperado, 
ambientes internos e externos, com 2 

chaves. 

7 10 12 12 0 4 16 3 64 unid 

440 

Cadeado n.º 40mm, corpo em latão 

maciço, haste em aço inox temperado, 
ambientes internos e externos, com 2 

chaves. 

5 7 6 30 0 0 8 2 58 unid 

441 

Cadeado n.º 45mm, corpo em latão 
maciço, haste em aço inox temperado, 

ambientes internos e externos, com 2 

chaves. 

4 4 3 10 0 2 6 0 29 unid 

442 
Cilindro de fechadura, cromado, com 2 

chaves. 
24 20 32 6 0 6 32 0 120 und 

443 

Dobradiça de 2.1/2", em aço, dimensões 

63,5mm altura x 42,1mm largura x 1,2mm 
altura, com três furos de cada lado, cantos 

arrendodados. 

24 18 21 6 0 0 24 0 93 unid 
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444 

Dobradiça de 3.1/2", em aço, dimensões 

88,9mm altura x 58,0mm largura x 1,5mm 
espessura, com três furos de cada lado, 

cantos arrendodados. 

9 6 9 0 0 0 12 0 36 unid 

445 

Dobradiça vai-e-vem, latão polido, 
abertura para os dois lados, dimensões 

aproximadas 101,6 x 2mm, 4", suporta no 

mínimo 40kg/par. 

3 6 12 0 0 0 3 0 24 unid 

446 

Fechadura embutida, movimento 1/2 à 
direita com 2 saídas de chave, adapta-se a 

painéis de 19 mm; curso da lingueta de 9 

mm, acompanha no mínimo de 02 chaves,  
confeccionado em aço. 

12 16 25 0 0 0 30 0 83 unid 

447 

Fechadura para porta de enrolar, fornecida 

com 6 parafusos, 6 porcas, 1 espelho e 
acompanha no mínimo de 2 chaves tetra, 

confeccionado em aço. 

2 3 0 0 0 0 0 0 5 unid 

448 

Fechaduras simples, tipo caixão 930, 

chave grande, tipo caixão 930x2 Refil 
12x1, com no mínimo duas voltas e seis 

segredos, acompanha no mínimo 02 

chaves. 

5 6 5 0 0 0 4 0 20 unid 

449 

Ferrolho com parafuso grande, tipo chato, 

tamanho mínimo 5", confeccionado em 

aço. 

18 20 20 4 0 0 12 0 74 unid 

450 
Porta cadeado grande, confeccionado em 
aço zincado, 30mm, com parafusos. 

3 2 4 8 0 4 0 0 21 unid 

451 
Porta cadeado médio, confeccionado em 

aço zincado, 40mm, com parafusos. 
3 4 5 0 2 5 0 0 19 unid 
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455 

Abafador de ruídos, tipo concha mínimo 
de 22db, conchas reguláveis, com haste 

larga sobre a cabeça confeccionada em aço 
mola inox, almofadas externas macias, 

espuma interna pré-moldada, com altura 

da concha regulável. 

2 6 0 0 0 0 0 6 14 unid 

456 
Bota de borracha na cor preta cano longo, 
com forro, numeração: 37 ao 44, solado 

com desenhos. 

16 18 0 0 0 6 0 8 48 par 

457 

Bota para eletricista confeccionada em 
couro curtido ao cromo, com solado de 

borracha, elástico lateral, palmilha de 

montagem em couro, solado de 
poliuretano bidensidade, sem bico de aço, 

numeração: 37 ao 44,  solado com 

desenhos. 

2 18 0 0 0 0 0 0 20 par 

458 
Botina masculina, Botina, confeccionada 
em couro, solado de borracha tipo pneu, 

toda costurada, numeração: 37 ao 44. 

60 140 0 0 0 0 0 0 200 par 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia  
 

Página 8 de 16 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

459 

Capacete com Protetor Facial Tela e 

Abafador - Ajuste cabeça (cm) 52 a 64, 
Casco em polietileno de alta densidade 

Peso aproximado 395 (g) Características 

do capacete: - Casco classe A – de uso 
geral. - Protetor facial integral com ajuste. 

- Protetor auricular com ajuste da concha. 

- Carneira com ajuste rápido. 

0 8 0 0 0 0 0 4 12 unid 

460 

Capa encerada para chuva, tamanho 

adulto, com manga e capuz,  fechamento 

frontal com botões, amarela, tamanhos M 
ou G. 

20 30 12 0 0 5 10 10 87 unid 

461 
Luva de algodão tricotada 3 fios com 

palma da mão pigmentada. 
28 180 0 0 0 0 0 12 220 par 

462 
Luva de borracha reforçada, fabricada a 
base de polietileno, espessura minima de 

150 micras na cor amarela. 

18 16 8 0 0 0 0 10 52 par 

463 

Luva de raspa cano curto, confeccionada 

em raspa, tira de reforço externo em raspa 
entre os dedos polegar e indicador; costura 

de reforço na palma; face palmar dos 

dedos; com punho 7 cm. 

22 12 0 0 0 6 0 6 46 par 

464 

Luva de raspa cano longo, confeccionada 

em raspa, tira de reforço externo em raspa 

entre os dedos polegar e indicador; costura 
de reforço na palma; face palmar dos 

dedos; com punho 20cm. 

17 14 4 0 0 0 0 12 47 par 

465 

Luva de vaquetas de borracha, tamanho G, 
com punho de 20cm, confeccionada em 

vaqueta na palma, dedos e dorso; tira de 

reforço externo em vaqueta entre os dedos 
polegar e indicador, dorso com elástico 

para ajuste. 

16 14 0 0 0 4 0 8 42 par 

466 

Máscara para poeira descartável, 

respirador descartável, tipo semifacial 
filtrante, modelo dobrável, com solda 

eletrônica em todo perímetro, 

confeccionada com manta sintética com 
tratamento eletrostático, para particulas 

P1, com elásticos para fixação e ajuste à 

cabeça do usuário; aplicações: Proteção 
das vias respiratórias do usuário contra 

poeiras e névoas, classe PFF1 COM 

VALVULA ca 41516; cor azul. 

20 25 0 0 0 10 0 20 75 unid 

467 

Óculos de proteção individual, material 

armação: policarbonato, material lente: 

policarbonato, tipo lente: antiembassante e 
antichama, modelo lentes: acopláveis ao 

rosto, características adicionais: com 

cordão elástico para fixação na cabeça 

5 8 0 0 0 0 0 20 33 unid 

468 
Protetor auricular, tamanho único, com 3 
flanges curvos de diâmetros variáveis, 

com cordão, atenuação aproximada 16 dB. 

0 4 0 0 0 0 0 6 10 unid 

            
GRUPO 33  ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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469 

Balde em plástico, uso de pedreiros, 

concreto reforçado, capacidade para 16 
litros, polietileno de alta densidade, alta 

resistência a impactos, paredes, fundo e 

encaixe da alça reforçados, com alça 
metálica, pegador no fundo, cor preto. 

14 10 8 0 0 4 12 0 48 unid 

470 
Câmara de ar para carrinho-de-mão, aro 

3,25mm x 8". 
18 30 6 4 4 0 12 20 94 unid 

471 
Carretel Nylon Trimcut 42-2 para 
Roçadeiras Stihl Original 

0 8 0 0 0 0 0 6 14 unid 

472 
Cola branca para madeira, embalagem 

com 1kg. 
5 2 2 0 2 0 2 0 13 unid 

473 Cola de contato, embalagem 30gr. 8 6 0 0 2 0 0 0 16 unid 

474 
Cone em PVC Flexivél fluorescente 
(sinalização),  75cm altura, na cor 

vermelha/laranja 

14 25 6 100 0 0 0 0 145 unid 

475 Corda confecionada em nylon de 10mm 200 500 0 400 0 600 400 40 2.140 m 

476 

Eletrodo 2,5mm; fonte de corrente 
aproximada 65-105 amperes; metal 

depositado: carbono = 0,06, enxofre = 

0,20 e manganês = 0,35; bastão 30cm. 

20 18 0 4 0 8 4 0 54 kg 

477 

Eletrodo 3,25mm, 46.00;  fonte de 

corrente aproximada 80-150 amperes; 

metal depositado: carbono = 0,07, enxofre 
= 0,20 e manganês = 0,35; bastão 30cm. 

20 18 0 0 0 0 0 0 38 kg 

478 
Fio de nylon 3mm para máquina de grama 

em rolo com 290m. 
0 40 0 0 0 0 0 8 48 rolo 

479 
Fita crep automotivo em rolo de 4,5cm x 
50m 

12 10 62 12 0 0 16 0 112 unid 

480 Fita zebrada em rolo de 7cm x 200m 16 30 4 200 0 0 0 10 260 rolo 

481 

Lanterna de LED, tipo profissional, 

confeccionada em alumínio antideslizante, 
chave superior anti-shock, medidas 

aproximadas 13,8cm x 4,68cm; 

capacidade mínima 150 lumens; 
quantidade  LEDs 1; recarregável bivolt. 

1 4 2 5 0 0 0 3 15 unid 

482 

Lápis para carpinteiro, grafite, dimensões 

mínimas 180mm comprimento x 17mm 

largura x 10mm altura. 

12 20 0 0 0 0 0 0 32 unid 

483 

Pulverizador costal profissional com 

capacidade para 20 litros na cor azul e 

laranja  

0 0 5 0 0 2 0 1 8 unid. 

484 Rack com duas roldana em porcelana 15 10 0 0 0 0 0 0 25 unid. 

485 Rack com uma roldana em porcelana 0 0 0 0 0 40 0 0 40 unid. 

486 

Sinalizador trânsito, material corpo: 

plástico resistente, tipo: barreira plástica, 

características adicionais: conforme 
modelo do órgão, cor: laranja, altura: 103 

cm, largura: 85 cm 

0 0 0 15 0 0 0 0 15 unid. 

 

4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais 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 para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante 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.  

 

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade 

de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, 

sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preço. 

7.1.1 – Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 

comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente 

pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.2 – Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a 

cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da 

elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de 

preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data 

da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

7.1.3 – A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou 

tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela 

administração. 

7.1.4 – O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 

7.1.5 – No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 

determinar a negociação. 

7.1.6 – No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será 

dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 

classificados, respeitada a ordem de classificação. 
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7.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá 

ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, 

mediante as providências seguintes: 

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de 

preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado. b) frustrada a 

negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 

oportunidade de negociação. 

7.3 – Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, 

comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei 

n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: a) estabelecer negociação com os 

classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados. 

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 

administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea 

anterior, observada as seguintes condições: 

b.1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em 

data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador. 

b.2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 

7.3.1 – A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de 

Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

7.3.2 – Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão 

formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão 

gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das 

penalidades. 

7.4 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.4.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.4.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.4.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

7.4.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.4.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.5 – 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: 

7.5.1 – Por razão de interesse público. 

7.5.2 – A pedido do fornecedor.  

7.5.3  – Nas hipóteses dos itens 7.3 e 7.4, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, 

bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua 

contratação. 
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7.6 – A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador 

da Ata de Registro de Preços quando: 

7.6.1 – Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado. 

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável. 

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento. 

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no 

mercado. 

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002. 

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

7.6.2 – Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior. 

7.7 – Nas hipóteses previstas no subitem 7.6.1, a comunicação do cancelamento de preço 

registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu 

origem ao registro. 

7.8 – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 

por despacho da autoridade competente. 

7.9 – A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser 

protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções 

administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao 

fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

7.10 – Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de 

fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO BENEFICIÁRIO DA ATA 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, 

a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

8.1.2 – O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para 

os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela 

Administração. 

8.1.3 – O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de 

preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, 
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visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a 

serem fornecidos. 

8.1.4 – Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de 

Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para 

aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou 

indenização. 

8.1.5 – Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, 

com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, 

quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas 

para atendimento dos órgãos usuários. 

8.1.6 – Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 

8.1.7 – Emitir a autorização de compra. 

8.1.8 – Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade 

de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação. 

8.2 – Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 

8.2.1 – Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações 

e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital. 

8.2.2 – Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 

obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer 

irregularidade verificada. 

8.2.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo detentor da ata. 

8.3 – Caberá ao beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, além das obrigações 

discriminadas no Edital e da presente ata, o seguinte: 

8.3.1 – Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos 

os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da 

quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento 

fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais 

estabelecidos no Edital. 

8.3.2 – Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações 

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.3.3 – Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação 

das penalidades cabíveis. 

8.3.4 – Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos 

previstos nesta Ata. 

8.3.5 – Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 

revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente 

registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado. 

8.3.6 – Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato 

de revisão. 
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8.3.7 – Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 

contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação 

relativa às licitações. 

8.3.8 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 

8.3.9 – Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na Cláusula 

Segunda desta Ata de Registro de Preços. 

 

9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 

a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução da presente ATA será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda 

e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio Pereira 

Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de 

Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e 

portador da CI/RG nº 09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não excluindo nem 

reduzindo a responsabilidade do fornecedor, inclusive por danos que possam ser causados à 

contratante ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do fornecedor 

na execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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11 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2 – A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 

parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 

8.666/93 e alterações. 

 

12 – DO FORO 

12.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da 

Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

13 – CONDIÇÕES GERAIS 

13.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme 

art. 15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

13.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento 

ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 

órgãos participantes, se houver.  

 
Correntina – Bahia, 20 de setembro de 2021. 
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FABIO SARAIVA SANTANA-ME 

CNPJ 01.370.799/0001-70 

CONTRATADA 

Fabio Saraiva Santana 

CPF 885.439.605-25 

                                                                                       Sócio 
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ANEXO I – DO CADASTRO DE RESERVA 

O Empresa ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME., inscrita no CNPJ sob nº 21.414.913/0001-

24 aceitou cotar os proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro nos grupos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 32; e a Empresa S 

VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob nº 40.457.662/0001-00 aceitou cotar os 

proddutos com preços iguais ao do licitante vencedro no grupo 16, conforme registado na Ata 

de Formação de Cadastro de Reserva anexa à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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