
I ESTADO DA BAHIA 
PREFEITJRA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.0 063/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO- SECAO 

PREGÃO N° 024/2018(PRESENCIAL)- COMPEL 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de 2018, a Secretaria de Administração do Município de Camaçari, 
com sede na Av. Francisco Drummond, s/n.0

, Centro Administrativo, Centro, Camaçari, Bahia, a seguir 
denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada pelo Sr. Helder Almeida de Souza, 
Secretário da Administração, CPF/MF no 123.825.745-34, formaliza a presente Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade PREGÃO No 024/2018(PRESENCIAL) - COMPEL, oriunda do Processo 
Administrativo N° 00002.11 .07.611 .2018, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, 
conforme o disposto no art. 15 da Lei n° 8.666/93, regulamentado pelo Decreto n° 5742/2014, segundo as 
cláusulas e condições r seguir. 

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES 

ITENS SEDUC SESAU SEDES SECAO E DEMAIS 

Capa plástica para encadernação transparente 500 100 25 440 

Capa plástica para encadernação azul 500 100 25 440 

1) OBJETO I 
1.1 A presente Ata de registro de preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de preços 

para aquisição de material de expediente (Capas para encadernação) para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração Municipal, para futuras contratações e conveniência e 
necessidade da Administração Municipal, conforme Anexo I do Edital da licitação em epígrafe. 

PROMITENTE FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL ANIVALDO VIANA CAMPOS-ME CNPJ I 04.988.254/0001-10 

ENDEREÇO RUA JULIO LEITÃO 66 

BAIRRO 
CAMAÇARI DE 

CIDADE CAMAÇARI ESTADO BAHIA 
DENTRO 

CEP 42806080 E-MAIL brasil.llvros@outlook.com TELEFONE (71) 3621-9625 
NOME DO CPF 
REPRESENTANTE ANIVALDO VIANA CAMPOS REPRESENTA 544.766.826-34 
LEGAL NTE LEGAL 

CÓDIGO PREÇO UNITARIO (R$) % 
LOTE 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTD 

REGISTRADO MERCADO DIFERENÇA 
PRECO DE 

CAPA PLASTICA PARA 
ENCADERNAÇÃO, 

01 80869 TRASPARENTE, 210 X LAS SANE PC 1.065 10,70 23,73 54,91 
297MM. PACOTE COM 50 
UNIDADES. 

CAPA PLÁSTICA AZUL 
PARA ENCADERNAÇÃO, 

02 71558 MEDINDO 210 X 297MM, LAS SANE PC 1.065 10,70 24,08 55,56 
PACOTE COM 50 
UNIDADES. 

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, elencados nesta Cláusula, ficam declarados registrados 
para fins de çumprimento deste instrumento e do(s) futuro(s) Contrato(s) que venha(m) a ser firmado(s) 
entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o MUNICIPIO. 
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1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

2) VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A validade do reg istro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação da Ata 
de Registro de Preços na imprensa oficial. 

3) ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder 
Executivo Municipal, que participaram dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de preços 
elencados no preâmbulo desta Ata de Registro de Preços a integrarão. 

3.2 Os órgãos participantes deverão: 

a) Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador a fim de obter a indicação do fornecedor, dos 
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados; 

b) Manifestar, formalmente, para o órgão gerenciador o interesse em celebrar o contrato. 

c) Transferir os recursos financeiros para o órgão gerenciador, referentes ao quantitativo solicitado. 

4) UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

4.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder 
Executivo Municipal que não participaram dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
do Decreto Municipal n.0 5742/2014, que não integrarão esta Ata de Registro de Preços, poderão solicitar 
ao órgão Gerenciador anuência a sua adesão. 

4. 1.1 O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser consultado ao órgão gerenciador da 
Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente formalizado por escrito pela 
Autoridade competente do órgão solicitante. 

4.2 Cabe 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 resultantes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

4.3 As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata 
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.1 O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo inicialmente 
registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

4.4 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. 

4.5 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. 

4.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados 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. 

4. 7 Compete ao + ão não participante a responsabilidade de adimplemento das obrigações contratuais. 
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5) OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

5.1 Cabe ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e de administração do SRP, e ainda o 
seguinte: 

a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços de todos os órgãos e entidades da Administração Direta e 
indireta; 

b) Conduzir e entuais renegociações dos preços registrados; 

c) Encaminhar para COPEC (Comissão de Penalização e Cadastro de Fornecedor) as informações 
necessárias para a instrução do processo administrativo para providências cabíveis quando do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de preços ou das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; 

d) Celebrar a formalização do instrumento contratual do sistema de registro de preços; 

e) Comunicar r celebração aos órgãos participantes, bem como as suas eventuais alterações; 

f) Colher as 9ssinaturas e providenciar a imediata publicação da Ata de Registro de Preços, bem como 
das possívdis alterações na imprensa oficial. 

6) OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 

6.1 Quando incluído na Ata de Registro de preços, está obrigado a celebrar os instrumentos contratuais nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata, quando convocado. 

6.2 Manter durante a validade da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitrão. 

6.3 Submeter-se-á ~ todas as normas e condições do edital e seus anexos, que integram esta Ata de Registro 
de Preços, independente de transcrição. 

7) ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados na Ata de Reg istro 
de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, o Órgão Gerenciador poderá: 

7.2 

7.3 

7.4 

7 .1.1 Revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado, na forma dos Art. 
14 e A~. 15 do Decreto Municipal n.0 5742/2014. 

7.1.2 A Ata de Registro de Preços será revogada na ocorrência do disposto no §4° do Art. 14 e §2° do 
Art. 151do Decreto Municipal n.0 5742/2014. 

A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, no~ casos previstos no art. 65, inciso 11 , alínea "d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada 
mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal. 

O PROMITENTE FORNECEDOR deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada 
item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as parcelas relativas à mão-de
obra direta, demais insumos, encargos em geral , lucro e participação percentual em relação ao preço 
final. 

A não apreslntação da Planilha de Custos impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços 
de proceder às futuras revisões, caso venha ao PROMITENTE FORNECEDOR solicitar equilíbrio 
econômico-fi anceiro. 

7.5 A cada pedido de revisão de preço deverá o PROMITENTE FORNECEDOR comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova 
composição do preço. 

7.6 No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial deverá 
demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das 
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parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em 
geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

7.7 A critério do Órgão Gerenciador poderá ser exigido do PROMITENTE FORNECEDOR lista de preço 
expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de inicio de sua vigência e 
numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

7.8 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, para verificação 
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 
unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da 
Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 

7.9 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, 
devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro de Preços, será mantido durante toda a 
vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico 

'~ durante a vigência deste registro. 

7.1 O A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficij l. 

7.11 É vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 
processo de r~visão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital. 

7.12 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o§ 1° do art. 65 da Lei Federal 8.666/1993. 

8) PENALIDADES 

8.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o mumc1p1o, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, após prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório, quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de preços; 

b) Recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração pública; 

f) Cometer fraude fiscal. 

8.2 O cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 

8.3 O procedimento para aplicação de penalidade é conduzido pela COPEC, sob a Coordenação de Materiais 
e Patrimônio e a penalidade aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da Administração. 

9) CANCELAMENTO 

9.1 DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

9.1.1 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) D~scumprir as condições da Ata de Registro de preços; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
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c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar 
superior ao preço praticado no mercado; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos 111 ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/1993 ou 
no art. 7° da Lei Federal 10.520/2002. 

9.1.2 O c~ncelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a" , "b" e "d" deste item será 
formalizado pela COPEC, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

9.2 DO REGISTRO DE PREÇO 

9.2.1 O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 9.1 ou, ainda, na 
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) por motivo de interesse público; 

9.2.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão 
gerenciador, nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços. 

10) DOCUMENTAÇÃO 

10.1 A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes, que fazem parte deste instrumento 
independente de transcrição: 

a) Processo Administrativo n° 00002.11 .07.611 .2018; 

b) Edital de PREGÃO No 024/2018(PRESENCIAL)- COMPELe anexos; 

c) Proposta do PROMITENTE FORNECEDOR apresentada em 23/04/2018. 

11) DISPOSIÇÕES FINAIS 

11 .1 Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, 
por mais priv"legiado que seja. 

Camaçari, 23 de abril de 2018 

AUTORIDADE COMPETENTE DO ÓRGÃO 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 
CPF: 123.825.745-34 
RG: 113533926 - SSP-BA 

ANIVALDO VIANA CAMPOS 
RG: 498295958 SSP-BA 
CPF: 544.766.826-34 
PROMITENTE FORNECEDOR 

ASSINAM 
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Anivaldp Viana Campos- ME 

PREGÃO N.0 024/2018 (PRESENCIAL)- COMPEL 
PROPOSTA 

Á PMC- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LI ClT AÇÃO - COMPEL 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME PREGÃO 

N.0 02412018-
NÚMERO DO C.N.P.J.: 04.988.254/0001-10 ITEUFAX: (71) 3621-9625 (PRESENCIAL) - COMPEL 

PESSOA PARA CONTATO: ANIVALDO VIANA CAMPOS 

Registro de preços para a~uisição de material de expediente (Capas para encadernação) para futuras contratações 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Municipal 

LOTE 1 -CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE " 

ITEM *EX ESPECIFICAÇÃO UF QTD MARCA 
VALOR VALOR 

UNIT(R$) TOTAL(R$) 

CAPA PLASTICA PARA 

01 A ENCADERNAÇÃO, 
PC 1.065 LAS SANE 10,70 11.395,50 

RASPf.RENTE, 210 X 297 MM. 
PACOTE COM 50 UNIDADES. 

LOTE 2 -CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL ~ 

ITEM *EX ESPECIFICAÇÃO UF QTD 
VALOR VALOR 

MARCA 
UNIT(R$) TOTAL(R$) 

CAPA PLÁSTICA AZUL PARA 

01 A ENCADERNAÇÃO, MEDINDO 
PC 1.065 LAS SANE 10,70 11.395,50 

210 X 297 MM, PACOTE COM 
50 UNIDADES. 

LEGENDA DO CAMPO EXIGENCIA 

A licitarlte arrematadora do lote/item, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da convocação pelo 
Pregoeiro para apresentar amostra do item (s)/lote(s). A apresentação da amostra e sua aprovação 

A 
são c<>jdicionante para a adjudicação da empresa classificada em 1 o lugar. A amostra deverá ser 
protoc ada na Comissão Setorial Permanente de Licitação - COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), 
no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMMOND, S/N", 
CENT~O ADMINISTRATIVO, PRtDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TtRREO, CAMAÇARI, 
BAHIA, CEP 42.800-970, no horário de atendimento das 8h às 14h. 

O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias. 
~~----~--~~--~~~~~~~~~~--~--------~~~--~~~~--~~----~~s 

despesas necessárias à execução do objeto desta liUtação, tais como: transporte; os custos com seus profissionais envolvidos na execução do 
objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF/Camaçari; 
seguros; encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente, às especifica~ões do objeto licitaáo, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços pof recolhimentos determinados pela autoridade competente. 



VALIDADE DA PROPOSTA 

Prazos de entrega conforme indicado 
no campo IV- Dados do !Edital. 

Condições de pagamento conforme 
indicado no campo VI - Dados do 

Edital. 

I 

I 

ASSINATURA DO FORNECEDOR 

r I 

ç ~~ ~ttLtGf~. e~ .h? 
CAMAÇARI,23/04/2018 V Anivaldo Viana Campos v 

Neste ato representado através procuração 
por Ana Amalia Cerqueira Campos 

lõ4.988.254/0001· iõl 
ANIVALDO VIANA CAMPOS- ME 

L 

Rue JuNo leit~o N! 66 
CMJ~erf de Dentro 
CtP 42.106 • 080 

CaffteÇ.iri ·IA ...1 
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