
A,~~:1 •• ~~~~l~ 
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ATA 'OE REGISTRO DE PREÇOS N º 009/2023 
F-REGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022. 

~~~~~~~~~~~-

O MUNICÍPIO DE AFRÂN~ O, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua CeL 
Clementina Coelho, 203 , Ce ,-•tro - .Afrânio/Pc., in scrito no CNPJ sob o n° 10.358.174/0001-84, 
através da Secretaria Munk.i pais de : Administração, Finanças e Planejamento, neste ato 
repre sentado por seu Secre. ~ri o Mu nicipal o Sr. MURILO LUAN DE S. LIMA, brasileiro, in scrita 
no CPF/MF sob o nº 103.16t 144-16 ; atravé•; do Fundo Municipal de Educação, com sede na 
Cel. Clementina Coelho, 203, Centro , Afrânio PE, inscrito no CNPJ s ob o nº 
29.945.539/0001-03, ne:,:e ato representa do pelo Secretário Municipa l de Educação, o Sr. 
RICARDO DE ARAUJO RO t'IRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 055.462.154-10, 
portador da Cédu la de Ident dade nº 13346 ··; 3534 SSP/BA residente e domiciliada na Rua 03, n° 
20 , Povoado de Extrema, ,_ .'rânio/PE ; através do Fundo Municipal de Assistência Social, 
inscrito no CNPJ sob o n° · 6.111.889/0001-60, neste ato representado pela Secretária de 
Desenvolvimento Social, represen tada peia titular da pasta, a Sra. ANA LUIZA DIN!Z 
CARVALHO e. CAVALCAN ·1, brasi le ira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 074.412.224-43 , 
portadora da Cédula de Ide 1tidade n°~ 10308392 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de 
AFRÂNIO - PE; Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente neste at o representada 
por seu Serretári o Municipa l .1e Agri cultu1-a e Meio Ambien t e, o Sr. DREAN DE SOUSA LOPES, 
brasi leiro, casado, inscri to r10 CPF/MF sob o nº 047 .Só2 .834-97 e portador da Céd ula de 
Identidade n° 1255940891 ·3SP/BA, resideme e domiciliad o à Sitio Campo Verd e, n° 22, na 
cidade ci e Afrân10/PE ; Secr :taria de Obras e Infraestrutura, representadas pelo titu lar da 
pasta, Sr. Secretário de O iras e Ir. ~raestrutura PAULO CAVALCANTI RAMOS, Brasileiro, 
Engenheiro, residente e don .:cili ado na cidade de Afrânio/P E e através do FUNDO MU NICIPAL 
DE SAÚDE, com sede na Rui', Sete de Setembro n° 139 - Centro - Afrân io - PE, inscrito no CNPJ 
so b o n° 06 .111 .891/0001- ::. :) neste ato representado por seu Secretário Mun ici pal de Saúde, 
o Sr. DANILO DE LIMA RC;)R!GUES, bra~ilf iro, solteiro, fisioterapeuta, inscrito no CPF/MF sob 
o n° 04ó .198 .ó54-00, resiu.:nte e dom ici lia"..Jo na cidade de AFRÂNIO - PE, considerando o 
ju l gamen~o da licitação na 1lodal idade de .Jregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 
PREÇOS n° 054/2022, pub fi : ada no dia H~/11/2022, processo administrati vo n .º 080/2022, 
RESOLVE registrar os preço ~ ja(s) empresa(s) indicada(s) e qua li ficada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela 1 s) alca nçada(s) 1: na(s) quantidade(s) cotada (s), atendendo as 
cond ições previ st as no ed it::i , sujeitando-se a.:. partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suê. ~ alterações, no Decreto n. 0 7 .892, de 23 de janeiro de 2013, e em 
conformidad e com as dispos1 ~ões a seguir: 

1. DO OBJETO. 

1.1. A presente Ata tem por rJbjeto o registro de preços para a eventual contrat ação de empresa 
especiaiizada no fornecimE- r~to de materiais e equipamentos permanentes, conforme 
cond ições , quant idades e exigências :.:stabelecidas, para atender as necessidades da 
Administração Municipa l, esr:<:ci ficado no edita l do Pregão nº 054/2022, que é parte integrante 
dest a Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFJ t:AÇÕES E QUP.NTITATIVOS. 

2.1. O preço reg istrado, as 1::;pecificações d) objeto, a quantid-=ide, fornecedor(es) e as demais 
condi .ões ofertadas na s roposta(s) são a ~ _que seguem: 

EMPRESA: AC COMERCIO LT[ \ '---~~..:__---------------~ 

CNPJ: 46.221.464/0001-29 

1 ENDEREÇO: AVENIDA JU~IO ~)OMINGOS DE C.1:MPOS, N.0 7300, SALA 02 ANDAR SUPERIOR BAIRRO 
i JARDIM DOS ESTADOS, VARZ '.A DE/MT. ' 

REPRESENTANTE: IGOR /! :-AL CASTRO (CPF: 097.756.266-25 RG: 043079 
! Foiile: (65) 999095 

E-

~ LICITACÃO E CO NTRATOS 
ua Sete e : Setembrn, :. . 0 ~ ~ . ·- : e ntro - Afrân:c - PE - .::EP 56360-000 

r-:ne: :87 ) 38f;8-10 54 - :N?J: 10 358 .í74/0JC.1-84 
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3. DA ADESÃO À ATA DER -GISTRO DE PREÇOS. 

3, 1. Poderá utili za r -se da At a de Regi stro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certam e, mediante prévia consu lta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a va ntagem e respeitadas, no que couber, as 
cond ições e as regras estabelecidas no Decreto n° 7 .892 de 2013, alterado pelos Decretos 
8 .250/2014 e 9.488/2018 e .. a Lei n° 8.666, de 1993; 

3 .2. A adesão à Ata somente poderá ser autorizada pe lo órg ão gerenciador, devendo o órgão não 
participante efetivar a aquisição ou contratação so licitada no prazo legal de até 90 (noventa) dias 
após a referida autorização, observado o prazo de v igência da ata e em conformidade com o art. 
22, § l.º e§ 6.º do Decreto 7. 892/2013, alterado pelos Decretos 8.250/2014 e 9 .488/2018. 

3.3, Caberá ao forn ecedor beneficiário da Ata de Reg istro de Preços, observadas as condições 
nela est abelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 
quantitativos registrad os em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriorm ente assumidas; 

3 .4 . O fornecimento ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a SO'Vo (cinquenta por cento} dos quantitativos deste ato convocatório 
e registrados na Ata de Registro de Preços; não podendo exceder na sua totalidade ao 
dobro do quantitativo de cada item e/ou lote registrado na ata para o órgão 
gerenciador e/ou órgãos ;participantes, independente do número de órgãos não participan tes 
que ade rirem , conform e art igo 22, inciso § 4 .0 do Decreto n° 7.892 de 2013, alterado pelos 
Decretos 8.250/2014 e 9.488/2018 , 

3 ,5. Todo órgão, ant es de cont ratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a 
contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos va lores praticados, conforme artigo 
22 do Decreto n° 7.892 de 2,)13, alterad o pelos Decretos 8 .250/2014 e 9.488/2018 , 

4. VALIDADE DA ATA. 

4.1. A validade da Ata de ~eg i stro de Preços será de 12 (doze} meses, a partir da sua 
assi natura , não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAM -NTO. 

5.1. A Administração realizara pesquisa de mercado periodicamente, em interva los não superiores 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços regi strados poderão ser revi stos em decorrência de ev entual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, ca bendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço regi strado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por m ot ivo 
superveniente, a Admini stração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticado..; pelo mercado . 

5.4. O fornecedor que não ac;:;itar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ord em de classifie:ição dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos val ores 
de mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o pr 
puder cumpr:" 

do t e superior aos preços~e istrados e o fornecedor não 
orgão gerenciador poderá : 6 
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5.5.1. Liberar o fo rn ecedo1- do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem ap li cação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados ; e 

5.5.2. Convocar os demais fornecedores pa ra assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações , o órgão gerenciador deverá procede r à revogação desta 
ata de regi stro de preços, adotando as m edidas ca bíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa . 

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 

5.7.1. Descumprir as .ondições da ata de registro de preços; 

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou in strum ento equivalent e no prazo estabelecido 
pela Administração , sem j ustificativa aceitável ; 

5.7.3. Não ace itar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

5. 7 .4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alca nçan do o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8. O ca ncelam ento de registros nas hipótçc-es previstas nos itens 5.7.1 , 5.7.2 e 5.7.4 será 
fo rmalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa . 

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO 
SUPERVENIENTE, DECORRE :\!TE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O 
CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPPOVADOS E JUSTIFICADOS: 

5.9.1. 
5.9.2. 

Por ra zão de in i-eresse pú blico ; ou 
A pedido do fornecedor. 

6. DAS PENALIDADES. 

6.1. O descu mprimento da Ata de Registro de Preços ensej ará aplicação das pen ali dades 
estabelecidas no Edital. 

6.2 . É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a apli cação da 
penalidade (art. 6°, Parágrafo único, do Decret o nº 7.892/201 3). 

6.3. O órgão participante deverá comu nica r ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art . 20 do Decreto n° 7 .892/2013, dada a necess idade de inst auração de 
proced imento para cancelam -: nto do registro do forn ecedor. 

7. CONDIÇÕES GERAIS. 

7.1. As condições gerais do forn ecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da /\dministração e do forneced registrado, pena lidades e demais 
condições do ajuste, encontr:.irn -se defin idos no Ter e Referência, ANEXO AO EDITAL. 

. t cP ~-- 1 (") 3 
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7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quant it ativos fixados nesta ata de registro de preçosr. 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Le i n° 8.666/93, nos termos do art. 12, 
§1º do Decreto n° 7892/13 . 

7.3. A ata de rea lização da sessão pública "°o pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou servi ços com preços iguais ao do licit ante vencedor do certame, será 
anexada a esta Ata de Regi ~; tro de Preços, nos termos do art. 11, §4 º do Decreto n. 7.892, de 
2014 . 

8. GERENCIAMENTO DA A TA. 

8.1. O acompanhamento e a fi scalização da execução desta ATA serão efetuados pelo (a) Fisca l 
DIONISIO EUGENIO AMORIM COELHO, portador do CPF n° 051.875.054-08, matrícula 
9339, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93. O gerenciam ento compreende 
o acompanhamento e a fi scalização da execução da Ata e será exercido pela Secretaria municipa l 
de saúde. 

Para firmeza e validade do p,Ktuado, a present e Ata fo i lavrada em 04 (quatro) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai a ~s inada pelas partes. 

Afrânio - PE, 08 de fevereiro de 2023 . 

SECRETÁRIO MUNICj'. PAL DE ADMI 

Testemunhas: 

CPF/MF n. 0 

M U RI LO. ~L':.:;?l?fi"~~ 

PAL DE SAÚDE 
. LIMA RODRIGUES 
TRATANTE 

AC COMERCIO LTDA 
IGOR CABRAL CASTRO 

CbONTRATADA 

CPF/MF n. 0 
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REGISTRO DE PREÇO 
Prefeitura Municipal de Afrânio 
Prefeitura Municipal de Afrânio 

Registro de Preços Eletrônico - Processo Licitatório 080/2022 

AC COMERCIO L TDA - Tipo: Ei;'P/SS - LC123: Sim - Documento 46.221.464/0001-29 
Código Produto Modelo 

0069 TV SMART LED 43' FULL HD - COM 3 HDM1 1 43S5195 
USB COM SUPORTE, CONTROLE REMOT') , 
CABO DE ALIMENTAÇÃO DIM. APROXIMADAS 
56 ,7 X 97 X 8,9CM. 

Qtde 

5 UN 

Valor Unitário 

RS 2.020,92 

Valor Total 

RS 10.104,60 

Total R$ 10.1 04,60 

Vandelmar Nogueira da Silva 

Pregoeiro 

MURILO LUAN DE SOUZA LIMA 

Autoridade Competente 

A autenticidade do docume"'m pode ser verificada no site https:/lvalidaarquivo.portaldecompras.publicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/02/2023 as 14:01:38. 
Código verificador: 45?87~ li . li1 


