Estado do Pará

-

G9VERNO MUNICIPAL DE AC$(A
1 Prefeitura Municipal de Acará

3/
-----

DE REGISTRO DE PRECO
A SEC RE TARIA MUNICIPAL DE
com sede na Travessa São JÁ no 120, inscrita no CNI
no 05.196.548/0001-72, considerandb, o julgamento da licitação n4 modalidade de PRE
REGISTRO DE PREÇOS n° 9/20i&• 80602, RESOLVE registrar os
to dos fornecedores
qualificados nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcafiçadas e nas quantidai
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes as nonas constantes na Lei
21 de junho de 1993 e suas alterações, ~C em conformidade com as disposijções a seguir

sob

8.666,

CLÁUSULA PRIMEIRA P008 JETO
-

A presente Ata tem por objeto o r4isro de preços para a eventual p siaçã
o de serviço de 5 rviços de
rubstituição de iluminaras Vpdadas ria zolia urbana e zona rural no mun cipio
e
d Acará/PA.
CLÁUSULA SEGUNDA .2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especivciçôes do objeto e as demais condições ot Ladas na(s) proposta(s) ão:.as que

seguem : _

Empresa: TRIUNFO LOGÍSTICA E LObLUCIO TI , LI - ME; C.N.p.J. n' 28.546.593100010 • estabelecida à Tv. Jarbas Passarinho,
s/fl,
Centro, Ipixuma do Pará PA
(091) 99601-6486, representada neste ato pe O
(a) . GRACE KELLY GUXMABABS MOREIRA DE

OLIVEIRA,
C.P.F. xi' 007.189.923-50, R.G.6

41552735 Pi PÁ.

ITEM

PESCTCÇÀ0/rSPEc:FICAçUE9
00001 SURSTITUIÇ&O DE LUMINJ.RIP.i ELINDWA'

-

UNIDADE
ZON;. URBANA UNIDADE

QUANTIDJID
500.0

VALOR UWITAAIO
1.198.000
VALOR TOTAL R$

Empresa. PLANTEC PPOJETOS, T01'11.RAFTL 2 , AGS3STENCIA TECNICA LIDA - ME; C.N.P.J. a'
22 de
° .ra PÁ, (91) 3711-0597, representada neat
Março, a/o, Sao
Pedro, C ol
do

14.673.815/0001-46,

ato pelo Sr(a)

.

TAL TOTAL
59 .000,00

59 .000,00
estabel cida à Rua

WIRLLEN EI EN000RT DA

SILVA,
C.P.F.

xi ' 790.540.642-34, R.G. r' 4 903091 .3 9 PÁ

ITEM DESCRIÇAO/L'SL'ECIt ICAÇÕES
00002 SUESTtTUIflO DE LUtrNAIrAS RTINDADAE

UNIDADE

ZONA RURAL UNIDADE

QUANTIDAD
500.0

VALOR UNITÁRIO
1.495,000

VALOR TOTAL R$

VAL E TOTAL
74 .500,00

74 .50Q,00

Parágrafo primeiro: Durante opraz.. de v alidade desta Ara de Registro d Preços, a CONTRAT TE não
estará obrigada a adquirir OS produtos citados na Cláusula Primeira ee1usi amente pelo Sistema R gistro de
Preços. podendo fazê-lo por 'ncia de oulLa licitaçào, quando julgar COifl tente, sem que caiba r curso ou
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo. entretani . assegurada ao benefi iário do
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Aia de Registro de, Preços o fornecedor a suine o
compromisso de atende r . durante o prazo de sua vigência, os pedidos rea izados, e se obriga a cui pïr, na
íntegra, todas as condições .'.'ui'oeleci.das, ficando sujeito, inclusive, às pen lidades legalmente cabí eis pelo
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descutnprirncnto de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTLIZAÇÁO DA ATA DE REG1S 1W DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou ntidadeda Administraç o Pública
muni cipal que não tenha participado do certame licitatúrio, mediante pr via, consulta ao contrat nte. desde
que devidamente comprovada a antagcrn.
Parágrafo primeiro: Os órgãos e entidades que não participarem do Be istro de Preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ala de Registro de Preços, deverão manifes ar seu interesse junto ao Órgão
Gerenciador, para que este indique )S possíveis fornecedores e respe tis os preços a serem raticados,
obedecida á ordem de classifica 'ção.
arágrafo segundo: Caberá ao for eecdor beneficiário da Ata de R gistro de Preços, obse adas as
condições nela estabelecidas, optar peai a aceitação ou não do fornecirnt decorrente da adesão, esdc que
este fornecimento não prejudique as ibrigações presentes e futuras dcc rrentes da ata, assumi as com o
Órgão Gerenciador e Orgãos Particip tes.
Parágrafo terceiro: As aquisições ot contratações adicionais por out ros órgãos ou entidades nã poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registr os na presente Ata de R gistro de
Preços.
Parágrafo quarto: O quantitativo dcc rrcntc das adesões à ata de registro de preços não poderá e ceder, na
totalidade, ao quintuplo do quanutativ de cada item registrado tia Ata d Registro de Preços p
o órgão
Gerenciador e Orgão Participantcs. ind pendente do número de órgãos não participantes que aderir
Parágrafoquinto: Compete ao ôrgão não participante os atos relativosÉ cobrança do cumprim mo pelo
fornecedor das obrigações contratual ente assumidas e a aplicação, bservada a ampla de esa e o
contraditório. de eventuais pcnaIidade decorrentes do descuniprimento d cláusulas contratuais, e relação
r5 suas próprias contratações, infor man 'o as ocorrências ao órgão gereiieia or.

CLÁUSU LA QUARTA - DO LOCA . E PRAZO DE ENTREGA
O receirnentq, o local e o prazo de entrega dos be ns deverão ocorrer e acordo com as espec licações
contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 quiuz } dias cia expedição da esnia.

Parágrafo Único: A empresa que não qumprir o prazo estipulado sofrei a sanções previstas no ii m 27 do
Edital em confornudadc com a Lei 8 666'93 e suas alterações.
GA
CLÁUSULA QUINTA - DO PÀ4JiENTO
O pagamento será efetuadoniedian1c a entrega dos produtos acompa ados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo corri a nota de ciipenho, após a conferência da qua tidade equalidade dos at eriais
por gestor ,a ser designado pela eon atahie. Observado o recebimento defintivo da Nota Fiscal cmi ida pela
Travessa São José n°120
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empresa com discriminação dos be is, juntamente com o Termo de ecebiniento, será esta atestada e
encaminhada à administração da enti ade contratante para fins liquidação
Parágrafo Primeiro: 0 pagamento será creditado em favor do 1:0 NECEDOR, por meio de ordem
bancária ou cheque nominativo, o qt 1 ocorrerá até 30 (trinta) dias coi dos do recebimento de nitivo dos
materiais,após a aceitação e atesto na Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" ante do pagamento a ser e ornado ao
FORNECEDOR, para verificação a situação do mesmo, relativa l ente às condições c igidas na
contratação. cujos resultados serão im ressos e juntados aos autos do pro sso próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplie Lção de multa. o valor será descon ado de qualquer fatura u crédito
- - existente na contratante em favor do ORNECEDOR. Caso a multa sej superior ao crédito e eu almente
- xistente. a diferença será cobrada Ad nnistra1iamentc ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo. Quarto: Nos casos de
m
entuais atrasos de pagaento,
d sde que a Contratada ão tenha
concorrido de alguma forma para tai o, fica convencionada a taxa de, tualização financeira d ida pela
contratante, entre a data acima refe da e a correspondente ao efetivo adimplemento do forn cimento,
mediante a aplicação da seguinte fórm ia:
EMIxNxVP
Onde:
EM= Encargos Moratónos
N = número dc dias entre a data previspara o pagamento e a do efetivo p garnento.
VP Valor da parcela pertinente a ser aga:
1=
i'X = percetnual da Taxa anual 6%
índice, de compensação financeitaPi sim apurado:
= (TX/100) ~'1=(6/100) , - 1=0 9 00016' ;s
365
365
A compensação financeira prevista ne: a condição será cobrada em Nota F scaUFatura, após a oco ncia.

CLÁUSULA SEXTA-• DAS CONDI ÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará carteL izada mediante, solicitação do pedi o do bem.
O fornecedor ficará obrigado a atender odos os pedidos efetuados durante vigência desta Ata, me mo que
a entrega deles decorrente estiver pre 1' para data posterior ã do seu wnci ente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENA! DADES
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Pela inexecução total ou parcial do o
Administração da entidade contratan
sanções:

do Pregão Presencial para
lerá, garantida a prévia dei

de Preços n° 9/201 180602,
ar às fornecedoras

7 - Advertência, que será aplica(
representante legal da contratada est
apresente justificativas para o atraso,

por meio de notificação via ofk , mediante contn
lecendo o prazo de 05 (cinco) dii ú is para que a empr
e só serão aceitas mediante crivo da dministração;

II - multa de 0,1% (zerovírgula i
estabelecidas, ate o maxi.no d 10%
prazo máximo de IS (quin ze) dias cc

por cento) por dia de atraso p'Íb c scumprimento das
ez por cento) sobre o valor dos jpdt os não entregues, t
los, unia vez comunicada oficialMeni

no

III - multa de 10% (dez por cento)
"arcial do objeto contratado, reccl}
oficial, sem embargo. de indenizaçã
parcial ou total do contrato.

re o valor domatcia1 não entrc-iues, ao caso de inexecu o total ou
i no prazo de 15 (quinze) as 01) dos, contado da o 'unicação
[os prejuízos porventura causaaqssac contratante pela n execução

Parágrafo, Primeiro - Ficara impedi
ate 05 (cinco) anos, garantido o dir
determinantes da punição ou óte que
penandade,a licitante que convocad
deixar de entregar a documentação
retardameito.4a execução do seu 04

de licitar e de contratar com a AØmi stração Pública, pel prazo de
prévio da citação e de ampla defesa enquanto perdurar c motivos
Opria autoridade qu .anlicou a
atro do prazo de validade da S
posta, não celebrar
gida para o certame ou aprs
locumentação falsa, sejar o
no mantiver a »oposta, falh
Fraudar na execução
objeto
o ou cometer frSde fiscal..::

Parágrafo Segundo - As SU3Ç604 ur
aplicadas juntamente com as dos inc
processo, no, prato de 05 (cinco das

4as no inciso 1 eno,.parágrafo
"II" e "II", fâcu tada a defesa
is.

Parágrafo Terceiro a multa EL!
responderá a empresa fornecedora pç
Adminisiraçào ou, quando ib c caso 1

valor superior a valor da ga
ua diferença, a q ai será dêsc
radajudicialmen e

Parágrafo Quarto - As penalidades 5
entidade contratanteno, c no caso cw
período, sem prejuízo das multas pre'.

spensão de licitai, o licitaijte
is no Edital e das emais coMir

CLÁUSULAOITAVA - DO REAJ1

FAMENTO DE REÇOS

A Aia de Registro de Preços poderá s
8.666/19,93. -" ,

É alterações obed cidas as disp

es contidas no art. 65, a.Lei n°

ParágráfrPrinieiro: O. preço tegistt
no mercado, u em razão de fato que

podem ser revi st em face
re o custo dos ten :registradós.:.

ua!l redução daqueles

Travessa São oséno 120

o desta cláusula r
do interessado, no

.prestada, além da
ï dos pagamentos

ser

k.s pela

o cadastro de fome [ores da
ser descredenciado À igual

pL aticados

Estado do Pará
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Parágrafo Segundo: Quando o prec inicialmente registrado, por moti o superveniente, tomar- e superior
ao preço praticado no mercado, o Co ratante convocará o fornecedor, vi ando à negociação para edução de
preços e sua adequação ao praticado - lo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a ncg iação, o fornecedor será liberado o compromisso assumid
Parágrafo Quarto: Na hipótese de, arágrafo anterior, o Contratante
visando igual oportunidade de negoci ão.

nvocará os demais Lo ecedores,

Parágrafo Quinto: Quando o preço e mercado tomar-se superior aos reços registrados e o f rnecedor,
mediante requerimento devidamente c mprovado, não puder cumprir o co romisso. o Contratant poderá:
- Liberar o fornecedor do compro mi o assumido, sem aplicação dc pen lidade, confirmando a cracidade
dos motivos e comprovantes aprescntn os, e se a comunicação ocorreu ant s do pedido do forneci ento:
II - Convocar os demais fomeccdore, isando igual oportunidade de nego iação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxil tias negociações. o Contratante rocedcrá à revogação a Ata de
Registro de Preços, adotando as medi d s cabíveis para obtenção da contrar ão mais vantajosa.
CLiUSULA NONA - DAS CO 'IÇÕES DE RECEBIMENTÔ DO OBJETO DA
REGISTRO.DE PREÇOS

TA DE

servància de suas es
a verificação ao r

iíicaçôcs
sentante

O recebimento do objeto constante da ,resente ata está condicionado à
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, caben
designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos de wão ser novos, assim considera
de primeiro uso, e de crão ser
utreguesno çndereço constante na uM iii de compra, acompanhados das spectivas notas fiscais:
Parágrafo Segundo: Serão recebidos i seguinte forma:
1 - Provisorjamente. tio ato de entre: . para efeito dc posterior erificã âo da conformidade do material
com as especificações constantes da pn osta da empresa, marca, modelo é pecificações técnicas.

1

II - Definitivamente, após a veritit ão da qualidade, da quantidade os produtos e sua con eqileme
aceitação, mediante a emissão do Tem de Recebimento Definitivo as ij o pelas partes em até (cinco)
dias úteis após o recebimento provisói
CLÁUSULA ,DÉCIMA- DO CANG AMENTO DA ATA DE REGI RODE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de leços cancelado na Ata, por intei édio de processo admin'strativo
específico, assegurado o contraditório e mpla defesa:
Travessa São José n 0 120
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•

o

A pedido, quando:
comprovar a impossibilidade de eu. 'rir as exigências da Ata, por oca' ncia de casos fortuitos u de força
maior;
o seu preço registrado se tornar, c mprovadamente, inexequível eiril,1unção da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem c" :usto do material.
-

-

•

Por iniciativa do Ministério da lii iça, quando-

não aceitai reduzir ,o preço regstrad
perder qualquer condição de habilita
por razoes* interesse publico devi
'não cumprir as obrigações decorrer't
não comparecer ou se recusar a retir
Preços:
caraçreil7acla qualquer hipótese et
Registro de Preços ou nos pedidos de(
-

-

-

-

•

-

na hipótese deste se tornar super ' aqueles praticados no ercado,
o ou qualificação técnica exigid4t o processo licitatório;
iniente, montadas e
da Aia de Registro de Preços,
no prazo estabelecido, os pedido decorrentes da Ata de R gistro de

justificadas;:1

ncecuçào total ou parcial das
decorrentes.

'

ndições estabelecidas

a Ata de

Automaticamente;
por decurso de prazo de vigência da

a:

andn nn reç!:irem fnrnei'r-:lnn'ç n

.rrndns

Em qualquer das hipóteses acima, cofi uídooprocesso, a contratante fai
Registro de Preços e infonTiará aos fo cedores remanescentes, caso haj

devido apostilamento ilia Ata de
va ordem de registro.

CI.ÁLSUIÂ DÉCIMA PRIMEI R) DA AUTORIZAÇÃO PARA
ORDENS DE COMPRA

UISIÇÃO E EMISS Ó DAS

As aquisições do objeto da prescn. Ata de Registro de Preços ser
contratante.

autorizadas, caso a c4sõ, pela

Parágrafo Único: A emissão ias ordi s de fornecimento, sua retificaçã
será igualmente autorizada pelo Órgã4Y1 quisitatnc.

a cancelamento, total o parcial,

%'IA SEGUNDA )OS ACRÉSCIMOS E SUPRE

ÕES

O licitante regisi
quantitativos sup
por cento) de a'cor

o fia. Ata de R. istro de Preçcs estará obrigad
res aqueles reg u' , dos, em função do direito de ao
com o § 1° do ai 5, da Lei n°8666/93

i fornecer, quando solicitados,
cimo de até 25% (vint e cinco

Parágrafo Prime
razão dos respecri

Na hipótese pi rv t4 no item anterior, a contrataçãc
limites de fornec uento registrados na Ata

dará pela ordem de regi tro e na

-

E1 19
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Parágrafo Segundo: A supressão
da Administração, considerando-se

materiais registfadas nesta Ata li oderá ser total ou pai
isposto no parágf afo 4° do: artigã. .5 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEI1

- DOS PRFÇh E ITENS DE.FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresai
Preços, constamdo Encarte, que s

sUlcada em pri4eiro lugar, sigxi4ária da presente Ata de
ustitui em anexc1 a presente Ata
Registro de Preços
dt

Parágrafo Unico Os preços, cxpr
meses, contado, a partir da zissihitur

)s em Real (R$), serão fixos e : j
a presente Ata de Registro de P

CLAUSULA DECIMA QUARtA

DAS OBRIGA( ÕES DO FOI

empresa fornecedora comprometi
das deeortentósdas normas, dos an

a cumprir as ok rigações const
s é da natureza c Ï atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

)AS OBRICAÇ [)ÉS DA CON

(TA1NTE

São obrigações do CONTRATA N'

além das constai ites no edil Wc c

or trato:

Parágrafo Primeiro. Efetuar o(s
efetiva entrega dos materiais c -nnis

igametito(s) dah Nota(s) Fisca
do Termo de R cebimemc Dfi

)/atura(s) da contratada, após

Parágrafo Segundo: Ac-arnpanh
especial mente designado, de acordc

rn a Lei

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Integram esta Ata o Edital do P:eg
--,empresa classificada em l' lugar.

a

tstáveis pelo período e 12 (doze

EI)OR
no edital e contrato, s m prejuíz

e fiscalizar a execução do
8.666'93 e postcrü res a

por

do

S DISPOSIÇ ÕES FINAIS

9/2018-180602 e a

Presencial para Registro de Pr ç4

0

Parágrafo Primeiro: Os caso., oi
constantes das Leis n°s 8j661 6193, e 1

os serão resolvidos pelo. Peg
20/2002 e demaisnormas tp'l

cbm observância das

Parágrafo Segundo: A publicaçã
indispensável para sua eficácia. ser.

sumida desta Ata 4ë. Regi
rovideuciada pelo Contratai t.

$o na imprensa

Parágrafo Terceiro: As qucstõe.
adrninistrati vamente, serão proces
outro.

orrentes da utilização da r es
is e julgadas no foro da cid

E. por estarem assim, justas e cui
Ibrma, napresonça das teslemunh,

adas, firmam o presente in ,ti um( to crn 2 (duas) vias
te também o subscrevem

4

1

iJõsén°120

não possam er
com exclusãode

igual teorie
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nen

.J. no
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•
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Este documento e parte integrante da ta de Registro de Preços, celebrada ntre o Município de AC RA e as
Empresas cujos preços estão a seguir i gistrados , em face a realização da 1 citação na modalidade P GAO N°
9/2018-180602
Empresa TRIUNFO LOGISTICA E COMERCIO F LI-ME C N 9 3 ri 28-546-593/0001-0 estabelecida à Tv Jarbas Passarinho
Centro, Ipixuna do Pará PÁ,
OLIVEIRA,
.
C 9 F ri 007.189.923-50, R G ri

(091) 9. 01-6486, representada neste ato pelo r(a) - GRACE RELLY GUIMAAAES MOREIRA DE
4552135 P PA.

ITEM DESCRIÇAO/E$PECIPICAÇOES
UNIDADE
00001 SU3STITUIÇiO DE LUMINÁRIAS ELINDAD9 - ZONA U~ UNIDADE

.

QUANTID
5OOO .

VALOR UNITÁRIO
1.198,000
VALOR TOTAL R$

TAL R TOTAL
59 .00Q,OO
59 000 DO

Empresa PLAN'PZC PROJETOS
TOPOGRAFIA E
ISTENCIA TECNICA LIDA - ME.C N 1' 3 ri 14-673.815/0001-46,estabei osda á Rua
,-.22 de
larço 5/ri $áo Pedro Concórdia do P á PÁ (91) 3711-0591 apresentada ne$t ato pelo Sr(a) WIRLLEN El EN000RT DA
flLVA,
•»
. .
.
.
C 9 F n 70l54O 642-34 E.G. n 4903091 $
PÁ
ITEM DESCR.XÇÀ0/ESPECIFICAÇOES
00002 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS ELINDADA' - ZONA RURAL

UNIDADE
UNIDADE

QUANTIDAD
500,0
•1•.••

VALOR UNITÁRIO
1.495,000
.
VALOR TOTAL R$

MARCELO
SILVA DE
SOUZA:7312
7493215

..

.,

.

.

Assinado de forma
digital por MARCELO
SILVA DE
SOUZA:73127493215
Dados: 2018.07.20
09:35:04 -03'00'

•. li .

TV SÃO JOSÉ N 10

ci

TAL E TOTAL
74 500 00
. 1
74 50000

