
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO 
ESTADO DA BAHIA CNPJ: 13.982.590/0001-47 

PRAÇA DA BANDEIRA, N° 230, CENTRO - CEP 46A60-000 
FONE (77) 3662-2113 	 FAX: (77) 3662-2114 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 062/2017 - PROCESSO N° 097/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, com sede à PRAÇA DA BANDEIRA, N° 230, 
CENTRO, PALMAS DE MONTE ALTO, BAHIA, CEP: 46.460-000, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n°. 13.982.616/0001-57, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL 
RUBENS VICENTE DA CRUZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°. 117.756.885-34, e 
RG n°. 0156455250 - SSP/BA, residente de domiciliado à PC DO BONFIM N°16, BONFIM, 
PALMAS DE MONTE ALTO-BA, CEP: 46.460-000, doravante designado simplesmente 
CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial 

•

SRP n°. 062/2017, publicada no Diário Oficial do Município em, 21/08/2017, homologado 
por mim em 05/09/2017, processo administrativo n° 097/2017, RESOLVE registrar os preços 
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por 
ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e na Lei n° 10.520/2002, no Decreto Municipal n°. 088/2014, na Lei Complementar n° 123 de 
14/12/2006, todos com suas alterações posteriores, e das demais normas legais aplicáveis e 
em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA 
MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
CONFORME DETALHAMENTOS CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS e, ainda, a 
documentação, as propostas de preços, os lances apresentados pelos licitantes 
classificados em primeiro lugar e, os demais fornecedores que tiveram seus preços 
registrados para a formação de cadastro de reserva, a fim de atender ao quantitativo 
total estimado para a contratação, observado o preço da proposta vencedora, visando 
contratações futuras. 

1.1.1. Este instrumento não obriga o Município de Palmas de Monte Alto a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor 
registrado a preferência, em igualdade de condições. 

2. DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE 
PREÇOS 

	

2.1. 	Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame 
licitatório, ficam registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivos 
fornecedores classificados, conforme Relação dos Fornecedores Beneficiários do 
Registro de Preços, Anexo I desta ata. 

2.1.1. Os fornecedores registrados para formação de cadastro de reserva só se beneficiarão 
deste Registro de Preços no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas 
hipóteses previstas em Lei. 

3. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

3.1. 	A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da 
sua assinatura, com eficácia legal após a da data da publicapo_do seu extrato no 
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„ 
Diário Oficial do município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 
excluir o primeiro e incluir o último. 

3.1.1. Não será admitido à adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação 
(Carona). 

	

3.2. 	O objeto desta Ata deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do 
setor competente. 

	

3.3. 	O não fornecimento dos serviços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial SRP 
n°. 062/2017 em até 05 (cinco) dias úteis, a partir da requisição do setor competente, 
ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7° da Lei 
10520/2002. 

4. DO ÓRGÃO GERENCIADORDA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE 
ALTO. 

5. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 

	

5.1. 	Os fornecedores detentores dos preços registrados deverão cumprir o compromisso 
firmado por intermédio do presente Edital de Pregão e seus anexos, e cumprir, 
integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou instrumentos 
equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da presente Ata de Registro 
de Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis. 

6. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO 
INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

	

6.1. 	As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e 
seus Anexos, e na legislação pertinente. 

6.1.1. Para cada fornecimento será assinado um Contrato ou instrumento equivalente entre o 
licitante que tenha firmado esta Ata de Registro de Preços e o titular do órgão ou 
entidade CONTRATANTE, após a autorização da despesa e emissão da respectiva 
Nota de Empenho. 

6.1.2. O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do instrumento equivalente, por parte 
do fornecedor registrado, será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificaçãó feita pelo 
Município de Palmas de Monte Alto, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.1.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço 
unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que 
integra o presente instrumento de compromisso. 

6.1.4. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo 
de validade da ata de registro de preços. 

7. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

	

7.1. 	Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses previstas e devidamente comprovadas às situações previstas na alínea "d" do 
inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços 
praticados no mercado. 

7.1.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 
65 da Lei n° 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá,  optar por 
revogar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

7.1.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticadro.....ipmercado por motivo 
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superveniente, o órgão gerenciador definirá o novo preço máximo a ser pago 
Administração e convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aog—
valores praticados pelo mercado. 

7.1.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.1.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

7.1.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) 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 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

7.1.6. Quando os fornecedores registrados não aceitarem manter o preço originariamente 
fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

DAS CONDIÇÕES E DA FORMA. DE PAGAMENTO 

	

8.1. 	Os pagamentos devidos ao fornecedor serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta 
Prefeitura, em até trinta dias, mediante apresentação de notas fiscais/ faturas 
devidamente acompanhadas das Certidões junto a Fazenda Nacional, Fazenda 
Estadual e Fazenda Municipal da sede da licitante, Certifica de Regularidade do FGTS 
e da Justiça do Trabalho. 

	

8.2. 	Os valores das Notas Fiscais deverão estar em conformidade com os preços deste 
contrato, as notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções ou em seus valores 
não estiverem conforme o contrato será devolvido à CONTRATADA e seu vencimento 
ocorrerá em igual período acima. 

	

8.3. 	O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto, Bahia. 

8.4. À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura 
emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, 
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 

9. DO PREÇO 

	

9.1. 	O preço total para o fornecimento do objeto desta ata é o apresentado na proposta final 
das PROPONENTES, o qual totaliza o valor de R$ 129.827,25 (cento e vinte nove mil, 
oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), divididos da seguinte forma: 

LOTE PROPONENTE 'VALOR 

Único GUANAMBI COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP R$ 129.827,25 

9.1.1. O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas 
no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 
CONTRATADA, conforme previsto no edital. 

9.1.2. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para 
o exercício financeiro de 2017. 

9.1.3. Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, a5—eies esas correrão à conta 
dos créditos próprios consignados na Lei Orçamentária Anual- e n Plano Plurianual. 
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10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O Fornecedor Beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

10.1.1. A pedido, quando: 

a) comprovar está impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovado; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 
da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento, sem aplicação de penalidade. 

10.1.2. Por iniciativa do Município de Palmas de Monte Alto, quando: 

a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado, sem aplicação de pinalidade. 

b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório, garantida a possibilidade da aplicação de penalidade; 

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

e) o fornecedor não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pelo Município de Palmas de Monte Alto, sem justificativa 
aceitável; 

f) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 
n°8.666/1993 ou no art. 7°da Lei n°10.520/2002. 

10.1.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses do item 10.1.2, concluído o processo, o Múnicípio de 
Palmas de Monte Alto fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e 
informará ao Fornecedor Beneficiário a nova ordem de registro. 

10.1.4. Esta Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

11. DA TRANSFERÊNCIA DO OBJETO'  

11.1. A PROPONENTE não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a 
terceiros, sob pena de rescisão. 

12. DAS RESPONSABILIDADES 

12.1. A(S) PROPONENTE(S) VENCERAS(S) é(são) responsável(is) direta e exclusivamente 
pela execução do objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e 
criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou 
indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros, 

12.2. A(S) PROPONENTE(S) VENCERAS(S) é(são) responsável(is) também pela qualidade 
dos produtos/serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação 
de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham ctulterado ou fornecido os 
mesmos fora dos padrões exigidos. 	 -„ 
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13. DAS PENALIDADES 

13.1. O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado 
pelo MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO importará na aplicação à(s) 
PROPONENTE(S) VENCERAS(S), de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) 
sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 
8.666/93 e art. 7° da Lei 10.520/02. 

13.2. A(S) PROPONENTE(S) VENCERAS(S), igualmente(s), será(ão) aplicada(s) a(s) 
multa(s) descrita no item 13.1, no caso da(s) mesma(s) descumprir(em) qualquer(is) 
outra(s) obrigação(ões) a ela(s) imposta(s) na presente ata. 

13.3. Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá 
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem A(S) 
PROPONENTE(S) VENCERAS(S) da reparação de possíveis danos, perdas ou 
prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão 
do pacto em apreço. 

S  13.4. A inexecução total ou parcial do contrato importará à(s) PROPONENTE(S) 
VENCERAS(S) a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da 
administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de 
tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
contrato. 

13.5. Será propiciada defesa à(s) PROPONENTE(S) VENCERAS(S), antes da imposição das 
penalidades elencadas nos subitens precedentes. 

13.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos à que à(s) 
PROPONENTE(S) VENCERAS(S) tiver(em) direito ou cobrados judicialmente. 

13.7. Requisitada a prestação os produtos da(s) PROPONENTE(S) VENCERAS(S), não 
entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o 
produto da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas 
nos subitens acima. 

13.7.1. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em 
que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso 
no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A(s) PROPONENTE(S) VENCERAS(S) assume(m) integral responsabilidade pelos 
danos que causar ao MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ATLO ou a terceiros, por si 
ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última 
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 

14.2. Aplicam-se a esta ata as disposições da lei federal n° 8.666/93 e suas alterações, que 
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 

14.3. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente ata de Registro de 
Preços. 

b) integram esta Ata o ANEXO III-A - RELAÇÃO DOS FORNECEDORES 
BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS, o ANEXO III-B - DADOS 
COMPLEMENTARES DO(S) FORNECEDOR(ES) e, ainda, o Edital de 
Pregão e seus anexos e as propostas das empresas classificadas para cada 
item. 
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PREFEITURA MUNICIPAL D ALMAS D MONTE ALTO 
Manoel Rube Vicente da Cruz 

Prefe o Municipal 
CO TRATANTE 

Testemunhas: 

OiÁr 
GUANAMBIPMÉRCIO VAREJISTA DE 

MATERIAIS pE CONSTRUÇÃO LTDA EPP 
CNPJ:.: 1.634.472/0001-12 

Gilvãn José da Silva 
CONT ATADA 
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14.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

14.3.2. Os contratos decorrentes desta ata de registro de preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

15. DO FORO 

15.1. Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o foro da 
Comarca de Palmas de Monte Alto, estado da Bahia, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a 
presente ata em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a 
tudo presentes. 

Palmas de Monte Alto — Bahia, 05 
	

setembro de 2017. 
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ANEXO III-A 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 062/2017 

PROCESSO N° 097/2017 

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 

EMPRESA: GUANAMBI COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA EPP 
CNPJ: 11.634.472/0001-12 
PRAZO: 12 (DOZE) MESES 

LOTE ÚNICO — ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

ITEM MATERIAL UND QTD 
MARCA 

FABRICANTE 
UNITÁRIO 

R$ 
TOTAL 

R$ 

1 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W UND 400 G-LIGHT 19,90 7.960,00 

2 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W UND 200 G-LIGHT 31,99 6.398,00 

3 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W UND 400 G-LIGHT 35,99 14.396,00 

4 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W UND 200 G-LIGHT 37,99 7.598,00 

5 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W UND 50 G-LIGHT 47,99 2.399,50 

6 RELÊ FOTOCÉLULA BIVOLT (LIGA A NOITE) UND 500 EXTRATON 13,99 6.995,00 

7 LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA E40 UND 200 OLIVO 55,99 11.198,00 

8 LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA E27 UND 300 OLIVO 21,99 6.597,00 

9 LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA E40 UND 100 OLIVO 91,99 9.199,00 

10 BRAÇO TUBO ZINCADO 1 MT 34 UND 200 OLIVO 12,99 2.598,00 

11 BRAÇO TUBO GALVANIZADO 2MT 1%1' UND 200 OLIVO 81,99 16.398,00 

12 TOMADA RELÊ TRIPOLAR UND 200 EXTRATON 5,99 1.198,00 

13 CONECTOR PERFURAÇÃO 10X35MM UND 200 INTERLI 5,99 1.198,00 

14 CABO PP 2X2,5MM - ROLO COM 100MT RL 20 ENERGIM 239,00 4.780,00 

15 CABO PP 2X3,2MM - ROLO COM 100MT RL 20 ENERGIM 359,00 7.180,00 

16 PARAFUSO GALVANIZADO 300MM X 3/8 UND 200 MILANO 7,99 1.598,00 

17 PARAFUSO GALVANIZADO 200MM X 3/8 UND 250 MILANO 5,99 '1.497,50 

18 FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS - 19X0,13 MM UND 75 FAME 4,99 374,25 

19 REATOR P/LÂMPADA 70W UND 200 DEMAP 44,90 8.980,00 

20 REATOR P/LÂMPADA 250W UND 100 DEMAP 69,90 6.990,00 

21 REATOR P/LÂMPADA 400W UND 50 DEMAP 85,90 4.295,00 

TOTAL R$ 	129.827,25 
(CENTO E VINTE NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) 

• C) c- 
(  GUANAMBI CO E 	VAREJISTA DE 

-MATERIAIS DE C STRUÇÃO LTDA EPP 
CNPJ: 11.63472/0001-12 

Gilvan J 	da Silva 
FORNECEDOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE Al ....TO 
ESTADO DA BANIA CNPJ: 13.982,590/0001-47 

PRAÇA DA BANDEIRA, N° 230. CENTRO - CEP 46.460-000 
FONE: (77) 3662-2113 	 FAX.  (77) 3662-2114 

ANEXO III-B 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 062/2017 

PROCESSO N° 097/2017 

DADOS COMPLEMENTARES DO FORNECEDOR 

Fornecedor: GUANAMBI COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP 

Representante Legal: Gilvan José da Silva 

Endereço: Rua Rio de Janeiro, n2 269 — Centro, Guanambi - Bahia 

Telefone/Fax: (77) 9 9932-7475 

E-mail: guanambiconstrucoes@hotmaiLcom 
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