
SAAE 

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

ATA 050/2020 

O SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valença, com sede na Rua General Càmara, n° 75, Centro, na cidade de 

Valença-BA, inscrita no CNPJ sob o n9 16 176 067/0001-11, neste ato representada pela sua Diretora Rosemary Santos 

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

forma ELETRÔNICO, para REGISTRO DE PREÇOS n2 042/2020, Processo Administrativo nQ 0118/2020. RESOLVE registrar 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 8666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n,Q 7 892, de 23 de Janeiro de 2013 e no Decreto Municipal n2  206/2009, 

697/2011 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 
I Termo de Referéncia, ANEXO 1 do edital de Pregão n9 0.42/2020, que é parte integrante desta Ata, assim corno a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES 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: 

CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS, CNPJ n2 30.510.368/0001-60 
Item Descrição Detalhada 	-- - 	Marca UNO - Quant. Preço Unit. Valor Total 

17 

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA LASER (DE MÃO) 
- TIPO: PORTÁTIL 

- TECNOLOGIA: LINEAR LASER 

- FONTE DE LUZ: DIODO DE LUZ DE 650NM 

- VELOCIDADE DE LEITURA: 100 LEITURAS POR 

SEGUNDO 

- PROFUNDIDADE DO CAMPO (DISTÂNCIA DE LEITURA): 

10' 220MM 

- ÂNGULO DE LEITURA: 42C 

- RESOLUÇÃO: 5 MIL 

- CONTRASTE DE IMPRESSÃO: 4001. @ UPC/EAN 100% 

- INDICADORES SONOROS: SINAL SONORO COM 

AJUSTE DE VOLUME E TEMPO 

- INDICADORES DE LED: AZUL 

- CABO: 2 M (ESTICADO) 

-DIMENSÕES: 152,3X64,4X32,4 MM 

GARANTIA: 1 ANO 

ELGIN BS 313 UNO 5 R$ 177,00 R$ 885,00 

Oitocentos e oitenta e cinco reais 885,00 

3. DAADESÂOÀ ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 

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 perlodo. 

S. 	REVISÃO E CÁNCE LAMENTO 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 
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oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosdade dos preços registrados nesta Ata. 
5 ,1  Os preços registrados poderão ser revistos cm 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 rio 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 nào aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificaço dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços  aos valores de mercado 
observará a classificaçào original. 

S.S. 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 ncgociaço. 
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. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prato estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

5.7.3. No 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 

maior, que prejudique o Qumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.9.1. Por razão de interesse público; ou 

5.9.2. A pedido do fornecedor. 

6. DAS PENAUDADES 
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital 

6.2. C da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 

nesta ata de registro de preço (art. 59,  inciso X, do Decreto ri9  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 aplicação da penalidade (art. 69, Parágrafo único, do Decreto ri9  7.892/2013). 

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

Decreto n9 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 pratos 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 riQ 8 666/93. 
7.3. A ata de realização da sessão pública do prego, 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. 

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 pelas iartes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

Valença, 15 de setembro de 2020. 
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SERVIÇO 	NOM DE ÁGUA E ESGOTO DE VAI.ENÇA 
CNPJ n§ 1. 76.067/0001-11 

Nome: 

CPFn: 

Identidade n: 

CRISTINA FEUSMINO DOS SANTOS 
CNPJ nG 30.510.368/0001-60 

ai  Do  
Nome: 	uo- , Vo, MQo.... 
CPFn:b6Sb6.J9S_,j 
Identidade  njj7ggt3 
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SAAE 

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

ATA 049/2020 

O SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valença, com sede na Rua General Câmara, n9 75, Centro, na cidade de Valença~ 

BA, inscrita no CNPJ sob o n2  16.176.067/0001-11, neste ato representada pela sua Diretora Rosemary Santos da Paixão, 

nomeada pela Portaria n2  2.186/2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma ELETRÔNICO, 

para REGISTRO DE PREÇOS n2  042/2020, Processo Administrativo n2  0118/2020, RESOLVE registrar os preços da em presa 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 n2  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto n.9  7.892, de 23 de janeiro de 2013 e no Decreto Municipal n2  206/2009, 697/2011 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 ng 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: 

GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n2  27.327.858/0001-11 

Item Descrição Detalhada Marca IJND Quant. Preço Unit. Valor Total 

15 PAPEL OFICIO, TAMANHO A4 PACOTE COM 500 

FOLHAS COR BRANCA, GRAMATURA: 75 G 
SUZANO UNO 5.000 R$ 17,90 R$ 89.500,00  

Oitenta e nove mil e quinhentos reais 89.500,00 

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. 

& VAUDADE DA ATA 

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. 

S. 	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 aceitâr 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: 
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5.7.1. Descumprir as 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. 

ceitável;

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 maior, 

que prejudique o cumprimeto da ata, devidamente comprovados 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. 59,  inciso X, do Decreto n9  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 aplicação 

da penalidade (art. 59,  Parágrafo único, do Decreto n9  7.892/2013). 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n9  

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 iguais ao 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 pelas part-. e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

os da Pa% 
Mm. 

Valença, 15 de setembro de 2020. 

JOSE AFONSO DE SOUZA Assinado de formo digital por 
JOSE AFONSO DE SOUZA 

VASCONCELOS:279621 99 
VASCONCELOS279621991 72 

172 	 Dados: 2020.0922 20:5108-0300' 

SERVIÇO tJto i MC DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇ 
CNPJ nQ 16.' ..06710001-11 

GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS El RELI 

CNPJ n2 27.327.85810001-11 

Nome: 	 Nome: 

CPF n°: 	 CPF n°: 

Identidade n°: 	 Identidade n°: 
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PROCESSO ADM INSTRATIVO N2  0118/2020 
PREGÃO ELETRONICO N° 042/2020 

ATA 048/2020 

O SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valença, com sede na Rua General Câmara, n9  75, Centro, na cidade de Valença-

BA, inscrita no CNPJ sob o n2  16.176.067/0001-11, neste ato representada pela sua Diretora Rosemary Santos da Paixão, 

nomeada pela Portaria 0 2.186/2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma ELETRÔNICO, 

para REGISTRO DE PREÇOS n2 042/2020, Processo Administrativo ris? 0118/2020, RESOLVE registrar 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 n2  206/2009, 697/2011 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 ng 042/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS,  ESPECIFICAÇÕES 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: 

U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n9  01.740.169/0001-40 

Item Descrição Detalhada Marca UND Quant. Preço Unit. Valor Total 

16 

FRAGMENTADORA DE PAPEL 
-CAPACIDADE MÁXIMA: 30 FOLHAS 

-FRAGMENTA PAPEL, CD/DVD, CARTÃO, GRAMPOS E 

PEQUENOS CLIPES. 

-NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO DE 65DB 

-SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, DE CESTO CHEIO, 

DE CESTO ABERTO (SEM O CESTO NÃO FUNCIONA), 

DE AQUECIMENTO, DE SOBRECARGA. 

-CAPACIDADE DO CESTO: 31 LITROS 

-RODÍZIOS 

-VOLTAGEM: 220V 

-GARANTIA: 1 ANO 

Security ET 30S UND 02 R$ 1.830,00 R$ 3.660,00 

Três mil seiscentos e sessenta reais 3.660,00 

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 	VALIDADE DA ATA 

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. 

S. 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 aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, 

sem aplicação de penalidade. 
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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. Descumprir as 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 reduzio 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 maior, 

que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 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. 59,  inciso X, do Decreto n2  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 aplicação 

da penalidade (art. 6, Parágrafo único, do Decreto n9  7.892/2013). 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n9  

7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

7. CONDIÇÕES GERAS 

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

Administração e do forneceIor 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 § 12 do art. 65 da Lei n2  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 iguais ao 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- Ias partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

Valença, 15 de setembro de 2020. ANA LUCIA 

SANCHES DA 
SILVA:089861 6786 
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