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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020 

 

Pelo presente instrumento A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, com sede na 

Avenida Presidente Vargas, n° 157, Centro, Joa o Neiva/ES, CNPJ n° 31.776.479/0001-86, 

neste ato representada neste ato pelo Exm.º Prefeito Municipal, SR. OTÁVIO ABREU 

XAVIER, doravante denominado GESTOR DA ATA, considerando o julgamento da licitaça o 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, instaurado sob o SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado pela autoridade competente em 

26/10/2020, conforme processo nº 5.051/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa 

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.227.550/0001-58, 

com sede na Rua R-5, nº 129, QD. R-7, LT 07, Setor Oeste, CEP: 74.125-070, neste ato 

denominada DETENTOR DA ATA, representada por seu proprieta rio, Sr. Fernando 

Rodrigues Vale, brasileiro, casado, empresa rio, inscrito no CPF sob nº 042.036.901-53, 

portador da Carteira de Identidade nº 196209 SSP GO, residente e domiciliado a  Rua TV 07, 

QD. 04, LT. 04, nº 04, Loteamento Tropical Verde, Goia nia-GO, CEP: 74.483-612, vencedora 

dos itens 09 e 11, nas quantidades estimadas, atendendo as condiço es previstas no 

Instrumento Convocato rio e mediante as cla usulas seguintes: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a formalização de Registro de Preços, 

objetivando a futura aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação 

Pública, conforme descritos no Anexo Único, com autorização no processo nº 5.051/2019, 

a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS 

 

2.1. A garantia dos materiais na o podera  ser inferior a 24 (vinte e quatro) meses. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO 

OBJETO 

 

3.1. Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com a necessidade 

da Secretaria solicitante, no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de João Neiva, situado na 

Avenida Presidente Vargas, n° 157, Centro, João Neiva - ES, CEP: 29.680-000, no horário de 

07h às 11h e de 12h30min às 16h30min, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) Tel.: 

(27) 99986-7024, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no 

Anexo Único. 

 

3.2. O prazo de entrega será de 10 (dez) dias ininterruptos, contados a partir da data de 

recebimento, pela empresa vencedora, da ordem inicial de fornecimento a ser emitida pelo 

Departamento de Compras da PMJN. 
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3.3. No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e 

especificações de todos os itens fornecidos. 

 

3.4. O transporte do material deverá ser feito em veículo adequado que garanta a qualidade 

e integridade dos mesmos, sendo todos entregues em perfeito estado 

 

3.5. A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material de 

construção entregue avariado ou impróprio ao uso a que se destina. 

 

CLAUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto desta Ata 

de Registro de Preços; 

 

4.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com a quantidade 

solicitada e efetivamente entregue, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, 

após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor 

técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste Ata de Registro de Preço. 

 

4.3. As notas fiscais deverão vir acompanhadas das certidões de regularidade, sob pena de 

suspensão do pagamento, caso a empresa encontra-se irregular  

 

4.4. A Contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em 

desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços. 

 

CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR DA ATA 

 

5.1. Constituem obrigações do Gestor da Ata:  

a) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 

solicitados pelos empregados da Detentora da Ata;  

b) Comunicar por escrito à DETENTORA DA ATA qualquer irregularidade encontrada;  

c) Devolver os materiais que estejam fora dos prazos de validade ou que ainda estiverem 

fora dos padrões exigidos;  

d) Supervisionar o fornecimento, por intermédio da Secretaria solicitante;  

e) Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida nesta Ata de Registro de Preços;  

f) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;  

g) Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela DETENTORA DA ATA, 

dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e 

empregados da detentora da ata, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;  

h) Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as 

especificações são as mesmas descritas nesta Ata de Registro de Preços;  

i) Comunicar por escrito à DETENTORA DA ATA o não recebimento do objeto, apontando as 

razões de sua não adequação aos termos pré-estabelecidos;  
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j) Ao GESTOR DA ATA, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições deste objeto;  

k) Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas desta Ata; 

l) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o 

preço, e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação 

indicada na licitação. 

m) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade 

com as obrigações assumidas; 

n)Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 

registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 

penalidades. 

o)Acompanhar a evolução de preços do mercado com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na ata;  

p) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

 

CLAUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA 

 

6.1. Constituem obrigações da Detentora da Ata, além das constantes nos artigos 69 e 70 da 

Lei nº 8.666/93, as seguintes:  

a) Assinar a ata, quando solicitado;  

b) Obedecer às especificações dos materiais contidas no anexo único desta Ata de Registro 

de Preços;  

c) Responsabilizar-se pela entrega dos materiais conforme estabelecido no anexo único 

desta Ata de Registro de Preços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da detentora da 

ata;  

d) O retardamento na entrega do objeto, não justificado, considerar-se-á como infração;  

e) Substituir, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, os materiais que não estejam em 

conformidade;  

f) Garantir que os materiais fornecidos atendam às especificações do anexo único desta Ata 

de Registro de Preços e que os mesmos serão entregues com toda segurança de forma a 

preservar a integridade dos produtos, no local indicado pelo Gestor da Ata.  

g) Manter com o Gestor da Ata relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados 

por escrito;  

h) Comunicar ao Gestor da Ata qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário;  

i) Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto da Ata de Registro 

de Preços, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, 

inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento 

necessários ao fornecimento dos materiais;  
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j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da presente Ata, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;  

k) Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 

de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, 

atualizada.  

l) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 

pelo Órgão Gerenciador referentes às condições firmadas na presente Ata. 

m) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 

presente Ata. 

n) Informar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recebimento da 

notificação, quanto da aceitação ou não do fornecimento de serviço a outro órgão da 

Administração Pública (não participante) que venha a manifestar seu interesse de utilizar a 

presente Ata. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO  

 

7.1. O prazo de vige ncia da presente Ata de Registro de Preços sera  de 12 meses, contados a 

partir de sua assinatura, sendo vedada sua prorrogaça o. 

 

CLAUSULA OITAVA -  DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1. O gestor da Ata de Registro de Preços sera  o Secreta rio Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, Rafael Machado Borgo. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. A DETENTORA DA ATA que na o cumprir as obrigaço es assumidas ou preceitos legais, 

sera o aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Adverte ncia; 

b) Multa; 

c) Suspensa o do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Joa o Neiva e, 

d) Declaraça o de inidoneidade. 

 

9.2. Sera  aplicada multa indenizato ria de 10% (dez por cento) do valor total da respectiva 

ordem de fornecimento, quanto a DETENTORA DA ATA: 

a) fornecer o objeto licitado, em desacordo com as especificaço es constantes do presente 

instrumento e/ou da ordem de fornecimento a ser expedida; 

b) transferir ou ceder suas obrigaço es, no todo ou em parte, a terceiros, sem pre via 

autorizaça o, por escrito, do O rga o Gerenciador; 

c) cometer quaisquer infraço es a s normas legais federais, estaduais e municipais; 

d) praticar, por aça o ou omissa o, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos 

a Administraça o ou a terceiros, independentemente da obrigaça o da DETENTORA DA ATA 
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em reparar os danos causados; 

e) descumprir quaisquer obrigaço es licitato rias/contratuais; 

f) E demais penalidades e sanço es previstas no Art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. O preço registrado podera  ser cancelado nas seguintes hipo teses: 

 

I – Pela Administraça o, quando: 

a) o fornecedor na o cumprir as exige ncias da Ata de Registro de Preços; 

b) na o formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou na o retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita vel; 

c) na o aceitar reduzir o preço registrado, na hipo tese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

d) nas hipo teses de inexecuça o total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

e 

e) por razo es de interesse pu blico. 

II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitaça o formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por razo es alheias a sua vontade, de dar cumprimento a s exige ncias do 

instrumento convocato rio, consubstanciado na Ata de Registro de Preços. 

 

§ 1º – O cancelamento do registro de preços por parte da Administraça o, assegurados a 

ampla defesa e o contradito rio, sera  formalizado por despacho da autoridade competente. 

§ 2º – Da decisa o da autoridade competente se dara  conhecimento aos fornecedores, 

mediante o envio de corresponde ncia, com aviso de recebimento. 

§ 3º – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessí vel o endereço do fornecedor, a 

comunicaça o sera  efetivada atrave s de publicaça o na imprensa oficial, considerando-se 

cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicaça o. 

§ 4º – A solicitaça o, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado devera  ser 

formulada com antecede ncia mí nima de 30 (trinta) dias, instruí da com a comprovaça o do 

fato ou fatos que justificam o pedido, para apreciaça o, avaliaça o e decisa o da Administraça o. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida pelo funcionário Genilson 

Mello de Almeida, que exerce o cargo de Chefe de Seção de Obras e Serviços Contratados; 

 

11.2. Ao GESTOR DA ATA é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização;  

 

11.3. A supervisão por parte do GESTOR DA ATA, sob qualquer forma, não isenta ou diminui 

a responsabilidade da DETENTORA DA ATA, na perfeita execução de suas tarefas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

 

12.1. Os casos omissos sera o resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposiço es da Lei 

nº 8.666/93 e suas alteraço es. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Joa o Neiva/ES, para dirimir as du vidas que porventura 

possam advir da presente Ata de Registro de Preços, desde que na o possam ser solucionadas 

amiga vel ou administrativamente pelas partes. 

 

13.2. E, por estarem justos e de comum acordo, assinam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os 

efeitos legais. 

 

Joa o Neiva/ES, 03 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 

O RGA O GERENCIADOR 

 

 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  

GESTOR DA ATA 

 

 

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI  

DETENTORA DA ATA 

 

 

TESTEMUNHAS:     

1. __________________________________                         2. __________________________________ 
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ANEXO ÚNICO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA V. UNIT V. TOTAL 

9 Fita isolante 10m Unid. 200 SOPRANO R$ 1,89 R$ 378,00 

11 

Braço p/ lumina ria publica (completo, com 

abraçadeira 250mm, parafuso, porca e 

arruela) comprimento de 3,4 m romagnole 

ou equiv. Sistema de fixaça o do braço 

equivalente ao encaixe do cabeçote da 

lumina ria de LED. 

Unid. 150 

JRC+OLIVO 

BCU 3,4MT/ 

48,3 14 

R$ 190,48 R$ 28.572,00 

VALOR TOTAL: R$ 28.950,00 

 


