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CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2020 

 

Processo: n
o
 5857/2020 

Pregão Eletrônico: n
o
 043/2020 – Adesão Ata Município de Guaçui-ES 

 

 

Aos 26 dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte, a Prefeitura Municipal de 

Ibitirama - ES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.726.490/0001-31, situado na Av. Anísio Ferreira da 

Silva, 56 – Centro, Ibitirama, Estado do Espírito Santo, doravante designado CONTRATANTE, 

neste ato representado legalmente pelo Sr. REGINALDO SIMÃO DE SOUZA, brasileiro, 

casado, CPF/MF n
o
 031.404.567-86, residente e domiciliado Ladeira São Jorge, s/n, centro, 

Ibitirama-ES, nos termos do Decreto municipal Nº 208/2017, doravante denominado 

Compromitente Comprador, e de outro lado, a Empresa SALESPE MATERIAL ELETRICO 

LTDA ME, inscrito (a) no CNPJ/CPF sob o n°. 07.779.506/0001-90, com sede no (a) Endereço 

Antônio Fitipaldi N110, 110 - Santo Agostinho - Castelo - ES - CEP:    295600-000, neste ato 

representado pelo Sr. PAULO EMILIO SALES, inscrito (a) no CPF sob. o nº 034.548.557-21, 

doravante denominada COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, nos termos da Lei Federal n° 

10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais normas 

complementares, conforme a classificação das propostas apresentadas na sessão do Pregão 

Presencial n° 000043/2020 para Registro de Preços, ata de julgamento e homologação do 

Poder Executivo Municipal, RESOLVEM registrar os preços da empresa para o prestação de 

serviços, conforme relatório em anexo, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos 

preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame 

acima citado, como segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1 - DO OBJETO 

1.1. Aquisição e serviços para atender as necessidades de melhoria de iluminação publicam 

em diversos pontos do Município e em especial, onde foram implantados calçamento de Ruas 

em Santa Marta e São Jose do Caparaó.   

 

2. DOS PREÇOS 

2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da 

data da assinatura, conforme o que dispõe o Decreto Municipal. 

2.2. Não haverá reajuste do preço registrado. 

2.2. Nos preços registrados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes à 

entrega dos materiais tais como, despesas administrativas, salários, contribuições e encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, embalagens, transportes, 

cargas, descargas, seguros, impostos, bem como quaisquer outros tributos de natureza fiscal, 

parafiscal, nacional ou internacional, observadas as condições estabelecidas nesta ata.  
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3 - DA ENTREGA DO OBJETO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

3.1 - Os produtos deverão ser fornecidos parceladamente após solicitação do órgão 

gerenciador da ata de registro de preços ou dos órgãos participantes, bem como a realização 

da troca dos produtos solicitados, em até 05 (cinco) dias após a emissão da autorização de 

fornecimento assinada e carimbada pelo Setor de Compras desta Prefeitura.  

3.1.1 - O vencedor do óleo lubrificante deverá se comprometer a realizar a troca dos filtros, 

sem custo adicional, bem como a lubrificação dos veículos que se fizerem necessários. 

3.1.2 - A troca dos produtos deverá acontecer na sede do município com o objetivo de não 

gerar custo adicional a administração. 

3.1.2.2 - Por conta do alegado no item acima, a empresa vencedora do certame, que não for 

sediada no Município, DEVERÁ apresentar no ato da assinatura do contrato: o nome da 

empresa, com o respectivo instrumento firmado (como por exemplo um contrato, declaração 

que irá prestar os serviços), contendo a assinatura com CNPJ e endereço da empresa que 

prestará os serviços em relação às trocas dos produtos solicitados. 

3.2 - A execução será fiscalizada por responsável indicado pela contratante. 

3.3 - A CONTRATADA, após assinatura do contrato, obriga-se a trocar, às suas expensas 

no prazo ajustado, os produtos que vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hipótese em 

que não ocorrerá serviços enquanto não for satisfeito o objeto do contrato. 

3.4 - A fiscalização e o acompanhamento do recebimento do objeto do Contrato, com 

fundamento no Art. 67 da Lei 8.666/93, caberão ao CONTRATANTE, que, a seu critério, e, por 

meio de servidor designado pelo CONTRATANTE, deverá exercê-lo de modo amplo, irrestrito 

e permanente, em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao 

desempenho do Contratado, sem prejuízo do dever deste de fiscalizar seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

Parágrafo 1º - O Contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo 2º - A existência e atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a 

responsabilidade integral e exclusiva do Contratado quanto à integridade e à correção da 

execução das atividades a que se obrigou, suas consequências e implicações perante 

terceiros. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega dos 

materiais e consequente apresentação das Notas Fiscais devidamente atestadas pelo setor 

requisitante e/ou Almoxarifado. 

4.2 - Na emissão das Notas Fiscais, o COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR deverá 

descrever o objeto obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida em sua 

proposta. 

4.3 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas ao 

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR para correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data da apresentação das novas Notas Fiscais. 
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4.4 - Os pagamentos poderão ser sustados pelo COMPROMITENTE COMPRADOR nos 

seguintes casos: 

4.4.1 - Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, 

prejudicar o COMPROMITENTE COMPRADOR; 

4.4.2 - Inadimplência de obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR 

com ao COMPROMITENTE COMPRADOR, por conta do estabelecido nesta ATA; 

4.4.3 - Erros ou vícios nas Notas Fiscais; 

4.4.4 - Avaria dos materiais entregues, de responsabilidade do COMPROMISSÁRIO 

FORNECEDOR; 

4.4.5 - Entrega dos materiais em desacordo com as condições estabelecidas nesta ATA. 

4.5 - Os pagamentos ficam condicionados ainda à apresentação dos seguintes 

documentos, junto com as Notas Fiscais, em originais ou devidamente autenticados: 

4.5.1 - Comprovante de regularidade referente aos Tributos Federais, expedido pela 

Secretaria da Receita Federal, devidamente válido, observado o disposto no item 4.6; 

4.5.2 - Comprovante de regularidade referente à Divida Ativa da União, expedido pela 

Procuradoria da Fazenda Pública Nacional, devidamente válido, observado o disposto no item 

4.6; 

4.5.3 - Comprovante de regularidade referente à Fazenda Pública do Estado onde o 

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR estiver domiciliado, devidamente válido; 

4.5.4 - Comprovante de regularidade referente Fazenda Pública Municipal, onde o 

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR estiver domiciliado, devidamente válido; 

4.5.5 - Comprovante de regularidade referente ao Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, devidamente válido; 

4.5.6 - Comprovante de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, devidamente válido; 

4.5.9 - Certidão negativa comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, devidamente válida. 

4.6 - Os comprovantes de regularidade referentes aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, constantes nos subitens 4.5.1 e 4.5.2, poderão ser substituídos pela Certidão Conjunta, 

expedida pela Receita Federal, devidamente válida. 

4.8 - Com vistas a agilizar o pagamento, necessário se faz que as Notas Fiscais tragam 

consignadas o nº do processo que originou a aquisição, o nº desta Ata de Registro de Preços, 

o nº da Autorização de Fornecimento e os dados bancários, com indicação do banco, agência 

e conta corrente. 

4.9 - É vedada a realização de pagamentos sem a prévia entrega dos materiais, 

devidamente atestada. 

4.10 - O COMPROMITENTE COMPRADOR poderá deduzir dos pagamentos importâncias 

que, a qualquer título, lhe forem devidas pelo COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR em 

decorrência de inadimplemento das obrigações assumidas. 

4.11 - É expressamente vedado ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR a cobrança ou 

desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros. 
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5 - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 - O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR obrigar-se-á a: 

5.1.1 - Executar a entrega e troca dos produtos obedecendo às condições gerais e 

específicas estabelecidas nesta ATA, no Edital do Certame e Termo de Referência e às 

instruções fornecidas pelo COMPROMITENTE COMPRADOR, bem como à legislação em 

vigor; 

5.1.2 - Arcar com todos os custos inerentes à entrega dos materiais objeto desta ATA; 

5.1.3 - Facultar ao COMPROMITENTE COMPRADOR, a qualquer tempo, a realização de 

inspeções e diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da produção e/ou 

entrega dos materiais contratados; 

5.1.4 - Notificar o COMPROMITENTE COMPRADOR, imediatamente e por escrito, de 

quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função da entrega dos materiais; 

5.1.5 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta ATA; 

5.1.6 - Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados nesta ATA; 

5.1.7 - Manter os preços ajustados e firmados em sua proposta comercial; 

5.1.8 - Entregar os materiais em conformidade com as especificações e embalagens 

constantes nas descrições indicadas no Anexo I desta ATA; 

5.1.9 - Repor, no prazo determinado pela unidade responsável pelo recebimento, quaisquer 

materiais que estiverem fora das especificações licitadas e não satisfizerem às condições 

exigidas; 

5.1.10 - Reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os 

materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

5.1.11 - Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, durante a vigência desta ATA, até o pagamento do objeto 

contratado; 

5.1.12 - Responsabilizar-se por quaisquer danos/prejuízos pessoais e/ou materiais causados a 

terceiros ou ao COMPROMITENTE COMPRADOR, decorrentes de sua culpa ou dolo, até 

mesmo os decorrentes de atos praticados por seus empregados. 

5.2 - O COMPROMITENTE COMPRADOR obrigar-se-á a: 

5.2.1 - Gerenciar esta ATA de acordo com termos e condições estabelecidas no Decreto 

Municipal 9.443/15 e suas alterações, através do órgão gerenciador do Sistema de Registro de 

Preços; 

5.2.2 - Notificar o COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, por escrito, de quaisquer 

irregularidades que venham a ocorrer em função da entrega, fixando-lhe prazo para correção 

de tais irregularidades; 

5.2.3 - Receber os materiais efetivamente entregues e atestar as respectivas Notas Fiscais 

em conformidade com as condições estabelecidas nesta ATA; 

5.2.4 - Efetuar os pagamentos devidos ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, na forma 

estabelecida na Cláusula Quarta desta ATA. 

 

6 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
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6.1 - O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR deverá observar rigorosamente as condições 

estabelecidas para fornecimento dos objetos adjudicados, sujeitando-se às penalidades 

constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei 10.520/02, a 

saber: 

6.1.1 - Pelo não cumprimento do objeto, bem como o atraso injustificado, a administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa pelo atraso no prazo de entrega até o sétimo dia, calculada pela fórmula: 

M = 0,03 x C x D 

Onde: 

M = valor de multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços: 

• Para atrasos superiores a 07 (sete) dias; 

• Pelo descumprimento de outros itens deste edital e/ou da proposta apresentada; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que se promova a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. A sanção de "declaração de inidoneidade" é de 

competência exclusiva da Prefeita Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação 

ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

6.1.4 - Pelo não fornecimento dos produtos descritos, poderá ainda a autoridade competente 

revogar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

6.1.5 - A totalidade das multas previstas neste Contrato não poderá exceder o limite de 15% 

(quinze por cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência. 

6.1.5.1 - Os valores das multas porventura aplicadas serão descontados, sem aviso 

prévio, dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ao adjudicatário ou 

cobrados judicialmente. 

6.1.6 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 

8.666/93. 

 

7. DA RESCISÃO E REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 - A ata poderá ser rescindida de pleno direito, a qualquer tempo, nas hipóteses a seguir 

relacionadas. 

7.2 - A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando: 
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a) A empresa não cumprir as obrigações constantes da ata; 

b) A empresa não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 

c) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de 

preços; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial decorrente do registro de 

preços; 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a 

detentora não aceitar a redução; 

f) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 

g) Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de 

habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação; 

h) Nos casos previstos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93. 

7.3 - A comunicação da rescisão, nos casos previstos no item 7.2, será feita pessoalmente 

ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 

endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no DIOES, considerando-se 

cancelado o registro a partir da publicação. 

7.4 - A rescisão pela empresa poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, 

comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata. 

7.5 - A solicitação da empresa para rescisão da ARP ou do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 

no capítulo 5, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

7.6 - A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da 

Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada. 

7.7 - A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes 

classificadas, nos termos do disposto no edital para, mediante a sua concordância assumirem 

o fornecimento do objeto da Ata. 

7.8 - A Administração poderá revogar a ARP por conveniência e oportunidade, mediante 

justificativa e comunicação dos interessados. 

 

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 - O COMPROMITENTE COMPRADOR não está obrigado, durante a vigência desta 

ATA, a firmar as contratações que dela poderão advir, podendo realizar licitações específicas 

para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR a 

preferência de entrega em igualdade de condições. 

8.2 - Qualquer instituição pública poderá utilizar-se desta ATA, desde que manifeste 

interesse prévio, encaminhando ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços sua 

estimativa de consumo, cronograma da contratação e respectivas especificações, Termo de 

Referência nos moldes da Lei 8.666/1993, devidamente adequado ao objeto desta ATA. A 

participação nesta ATA ficará condicionada à autorização do Órgão Gerenciador do Sistema 
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de Registro de Preços e ao atendimento aos dispositivos contidos no Decreto Municipal 

9.443/15 e suas alterações. 

8.3 - Esta ATA poderá sofrer alterações, nos termos do Decreto Municipal 9.443/2015 e 

suas alterações, observadas as disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/1993. 

8.4 - As comunicações relativas a esta ATA serão consideradas como regularmente feitas, 

se entregues diretamente no Protocolo Geral da Prefeitura ou enviadas via correio, ao 

endereço constante do Preâmbulo. 

 

9 - FORO 

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Ibitirama-ES para dirimir as dúvidas oriundas deste 

Contrato.  

 

10 - ACEITAÇÃO 

10.1 - E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Ata de Registro 

de Preços em 03 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Ibitirama – ES, 26 de Novembro de 2020. 

 

 

 

 

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME  

Paulo Emilio Sales (Representante) 

 

 

 

GILBERTO ROCHA DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Obras e Serviços urbanos 
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ANEXO I 

 

Adesão da Ata de Registro de Preço nº 0092/2020,Pregao Presencial nº 043/2020, da Prefeitura 

Municipal de Guaçui - ES  

 

 

Item Lote Especificação Quantidade 
Preço 

Ofertado 
Valor Total 

55 4 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 237 WATTS 25  R$ 1.545,24   R$ 38.631,00  

56 4 BRAÇO CISNE GALVANIZADO 25  R$ 291,90   R$ 7.297,50  

57 4 CINTA DE AÇO GALVANIZADA 50  R$ 18,08   R$ 904,00  

58 4 ATERRAMENTO COMPLETO 25  R$ 241,50   R$ 6.037,50  

59 4 PARAFUSO GALVANIZADO 150  R$ 3,88   R$ 582,00  

60 6 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 280 WATTS 45  R$ 1.938,00   R$ 87.210,00  

61 6 CINTA DE AÇO GALVANIZADA 90  R$ 18,08   R$ 1.627,20  

62 6 BRAÇO CISNE GALVANIZADO 45  R$ 291,90   R$ 13.135,50  

63 6 PARAFUSO GALVANIZADO 450  R$ 3,88   R$ 1.746,00  

64 6 ATERRAMENTO COMPLETO 45  R$ 241,50   R$ 10.867,50  

VALOR TOTAL GERAL  R$                             168.038,20  

 

 

  


