
SAAE 

PROCESSO ADMINSTRATIVO N2  0118/2020 
PREGÃO ELETRONICO N° 042/2020 

ATA 051/2020 

O SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valença, com sede na Rua General Câmara, n2  75, Centro, na cidade de 

Valença-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 16.176.067/0001-11, neste ato representada pela sua Diretora Rosemary Santos 

da Paixão, nomeada pela Portaria n9  2.186/2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na 

íui ri Id ELETRÔNICO,  p 1 d  REGISTRO DE PREÇOS  n2  042/2020, Processo Administrativo n2  0118/2020, RESOLVE legisirdi os 

preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidade 

cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n9  8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.2  7.892, de 23 de janeiro de 2013 e no Decreto Municipal nç 206/2009, 

597/2011 e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E 
EQUIPAMENTOS, PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SAAE VALENÇA,  especificado no item 

1  Termo de Referência, ANEXO 1 do edital de  Pregão  0  042/2020,  que é parte integrante desta Ata, assim como a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPEaFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na 

proposta são as que seguem: 

VC COMERCIO EIRELI, CNPJ n9 31.472.148/0001-52 
[tem Descrição Detalhada - 	Marca UND Quant. Preço Unit. Valor Total 

18 

PROJETOR 

-BRILHO DA IMAGEM 3600 LM 

-TAMANHO DA IMAGEM 1024  x  768 

-WI-FI SIM 

-CONEXÕES DE ENTRADA HDMI/VGA/USB 

-FONTES DE LUZ LÂMPADA 
-RESOLUÇÃO NATIVA 1024 PX X 768 PX 

-ALTURA 77 MM 

-COMPRIMENTO 302 MM 

-PROFUNDIDADE 234 MM 

-PESO 2.5 KG 

-INTERVALO DE DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 0.89 M - 
10.95 M 

-TIPO DE ZOOM ANALÓGICO 

-RELAÇÃO DE CONTRASTE 15000:1 

-MODO ECO SIM 

-EMISSÃO DE SOM 37 DB 

-EMISSÃO DE SOM EM MODO ECONÔMICO 28 DB 

-CONTROI.E REMOTO SIM 

-ALTO-FALANTE SIM 

IIT!L DA FONTE DE LUZ 6000 H 

-SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS 

VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, OS X, 

MAC OS 

-CABOS INCLUÍDOS VGA, CABO DE ALIMENTAÇÃO 

-TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 3 LCD 

-GARANTIA: 1 ANO 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 

VIVIBRIGHT F30 UNO 
2 

R$ 2.142,86 K$ 4.I8,/I 

-  1X PROJETOR 
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SAAE 
- IX CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA 

• lx CABO DE ALIMENTAÇÃO (1.8 M) 

- 1X CABO DO COMPUTADOR (1.8 M) 

- 1X CD MANUAL DO USUÁRIO 

- 1X BOLSA DE TRANSPORTE 

MODELO E MARCA: EPSON POWERLITE EB X41+ 3600 

LUMENS HDMI USB WI-F1 V11H843021 OU SIMILAR 

Quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos 
	

4.285,72 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

4. VAUDADEDAATA 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses,  a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada 

por igual período. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 

oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 

ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 
fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

5.4. O fornecedor que não acatar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 

assumido, sem aplicação de penalidade, 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5,6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. Descumpriras condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

5.7.3. Não aceitar 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, alcançando 

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

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 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, decorrente de caso fortuito ou força 

mainr, que prejudique n rlirnprimentn da ata, devidamente rnmprnvadns e justificados: 

5.9.1. Por razão de interesse público; ou 

5.9.2. A pedido do fornecedor. 

6. 	DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 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. 5, inciso X, do Decreto 0 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 

descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
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VC COMERCIO EIREU 

SAAE 

participante a aplicação da penalidade (art. 6, Parágrafo único, do Decreto n 7.892/2013). 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do 

Decreto n2  7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do 

fornecedor. 

7. 	CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no 

Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7,2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 19  do art. 65 da Lei n9 8.666/93. 

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguaisao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três)  vias de igual teor, que, depois de lida e achada 

em ordem. vai assinada p; s partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes, 

Nome:U\NiC-U CtQV QthVA 

CPF no:O 	6 - 
Identidade n°: W61,313r V? 

Nome: 

CPF n°: 

Identidade n°: 
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