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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018 

COMPROMISSADA COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 

Processo LC: 1018 

Validade: 27 de abril de 2019 

 

O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno do Estado do Rio 

Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 88.227.764/0001-65, com sede na Rua Expedicionário João Moreira Alberto, 

181 em Tupanciretã -RS, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA, 

doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e a empresa DFER DISTRIBUIDORA DE 

FERRAGENS EIRELI - EPP (fornecedor: 5045) Pessoa Jurídica de Direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

23.143.410/0001-97, estabelecida na Rua Bernardo Taveira Junior, nº 111, Bairro Areal, cep: 96.077-550, na cidade 

de Pelotas/RS, tel: (53) 3225 3288 / 99954 7216, e-mail:dferlicita@gmail.com, neste ato representada por seu 

Proprietário, Sr. Ednilson de Souza Antunes, portador do CPF nº 003.775.070-40, doravante simplesmente 

denominada DETENTORA DA ATA, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, 

Decreto Municipal 2790/2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial 

nº 15/2018, homologado em 27 de abril de 2018, para REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 

conforme consta do processo administrativo nº  2018/15.874, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 

obedecidas as disposições da Lei 8.666/93, suas alterações posteriores e as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, abaixo 

relacionados, para aquisições futuras e parceladas: 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário  

8 911 

Base para Relé Fotoelétrica, 

modelo fechado, giratória, padrão 

ABNT 

100 Un Linsa 3,69 

11 6577 Cabo sólido de 4 mm 300 m Controller 1,41 

15 6581 Disjuntor monofásico 20 amperes 20 Un Eletromec 5,00 

16 5505 Disjuntor monofásico 30 ampere 20 Un Eletromec 5,20 

17 5506 Disjuntor monofásico 40 ampere 70 Un Eletromec 6,70 

18 5507 Disjuntor trifásico 30 ampere 20 Un Eletromec 26,99 

19 6584 Fio de 2 x 2,5 300 m New 1,40 

28 6591 

Luminária em alumínio, com 

grade de proteção, p/ lâmpada 

vapor de sódio de até 70 wats, 

pescoço em alumínio fundido 

reforçado com soquete E-27, com 

braço reto medindo 1,00 metro de 

75 Un Lumishow 33,99 
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comprimento, parede de tubo 

mínimo de 2mm, sapata reforçada 

33 930 

Reator de sódio tubular 250 wats, 

220V, 60HZ, externo, com 

ignitor incorporado, conforme 

NBR 13593 corrigida em 2013, 

com Selo Procel/ Inmetro de 

desempenho, com garantia 

mínima de 12 meses.  

75 Un Maprelux 44,49 

34 931 

Reator de sódio tubular 400 wats, 

220V, 60HZ, externo, com 

ignitor incorporado, conforme 

NBR 13593 corrigida em 2013, 

com Selo Procel/ Inmetro de 

desempenho, com garantia 

mínima de 12 meses 

200 Un Maprelux 53,80 

35 1520 

Reator de sódio tubular 70 wats, 

220V, 60HZ, externo, com 

ignitor incorporado, conforme 

NBR 13593 corrigida em 2013, 

com Selo Procel/ Inmetro de 

desempenho, com garantia 

mínima de 12 meses 

300 Un Maprelux 27,89 

36 15301 

Reator para uma lâmpada vapor 

metálico 400W, uso interno AFP, 

com Selo Procel/ Inmetro de 

desempenho, com garantia 

mínima de 12 meses 

200 Un Maprelux 49,87 

37 16880 

Refletor de led, potência de 

150W, cor branco frio, fluxo 

luminoso de no mínimo 15.000 

lumens, vida útil de no mínimo 

30.000 horas,  modelo externo, 

voltagem 220 volts, a prova 

d’água, com todos os itens para 

instalação, manual de instruções 

para instalação/utilização em 

Português (PT-BR), com 

certificado de garantia mínima de 

12 meses, com selo de qualidade 

ISO 9001:2000 

10 Un Mundi 208,99 

39 15502 

Refletor de led, potência de 30W, 

cor branco frio, fluxo luminoso 

de no mínimo 3200 lumens, vida 

útil de no mínimo 60.000 horas,  

modelo externo, voltagem 220 

volts, a prova d’água, com todos 

os itens para instalação, manual 

de instruções para 

instalação/utilização em 

Português (PT-BR), com 

certificado de garantia mínima de 

12 meses, com selo de qualidade 

ISO 9001:2000 

10 Un Mundi 50,89 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  

Estado do Rio Grande do Sul 
          R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – Cep 98.170-000  

Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433 – licitacao@tupancireta.rs.gov.br 

 

 

 

                                                                                    

 

40 14248 

Refletor retangular em alumínio, 

laterais em alumínio fundido, 

soquete de porcelana, rosca p/ 

lâmpada de 250 wats 

100 Un Olivo 32,50 

41 3794 

Refletor retangular em alumínio, 

laterais em alumínio fundido, 

soquete de porcelana, rosca p/ 

lâmpada de 400 wats 

30 Un Olivo 34,50 

 

1.2. Os produtos ofertados pela Detentora da Ata deverão atender as exigências de qualidade, observando as normas e  

padrões da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia 

(caso houver). 

 

1.3. Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade do Município de Tupanciretã. 

 

1.4. As quantidades, constantes nesta Ata, são uma estimativa para o período de 12 (doze) meses, podendo ser 

adquirida para mais ou para menos, a critério da Administração Municipal. 

 

1.5 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço serão observadas as fontes do direito aplicável para a 

sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as recomendações quanto a responsabilidade da Detentora da Ata 

pelo recolhimento e descarte do material. 

 

1.6 Os materiais deverão ser fornecidos nos termos e prazos estabelecidos nesta Ata, sendo observadas as prescrições 

e exigências de caráter de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, dentre os tais, os seguintes: 

 

a) A obrigatoriedade do fornecedor do material/produto providenciar o recolhimento, o transporte e a destinação 

ambientalmente adequada desses materiais conforme previsto na legislação e normas ambientais. 

 

b) A Detentora da Ata, no momento do recolhimento dos resíduos dos materiais e por ela fornecidos, deverá 

apresentar documento probatório de que o referido material será tratado e destinado conforme a legislação ambiental 

para o caso, inclusive informando o local e o responsável pela destinação/descarte dos referidos materiais.   

 

c) A Detentora da Ata deverá fazer o recolhimento no prazo máximo de 72 horas após a solicitação da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, com previsão de no mínimo 3 (três) recolhimentos anuais.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 

 

2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o 

Município de Tupanciretã não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos objeto da 

Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

 

2.3. Em cada aquisição decorrente desta ATA, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes 

do edital do Pregão Presencial nº 15/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 

independente de transição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

 

2.4. Durante a validade do Registro de Preços o Setor de Compras do Município fará a pesquisa e monitoramento de 

preços. Sempre que o preço registrado para o item, tornar-se superior ao praticado no mercado, o fornecedor, com 

preço registrado para o item será notificado para adequá-lo às condições do mercado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 

3.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal, isenta de erros e devidamente liberada pelo Setor Competente.  
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Dados bancários para pagamento 

Banco:  Banrisul Agência: 0772  Conta: 06.107053.0-1 

 

3.2. A Nota Fiscal somente será liberada para pagamento quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

 

3.2.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a Detentora da Ata deverá apresentar a CND Municipal, o Certificado de 

Regularidade do FGTS e a CND do INSS, com prazo de validade atual. 

 

3.2.2. O CNPJ da Detentora da Ata, constante da nota fiscal, deverá ser o mesmo da documentação apresentada no 

procedimento licitatório. 

 

3.3. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 

financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou correção monetária.  

 

3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao 

evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 As despesas decorrentes da execução desta Ata correrão por conta de Dotação Orçamentária do Órgão da 

Administração Municipal que vier fazer uso do Registro de Preço, recursos estes previstos no orçamento do 

Município. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

5.1. A Detentora da Ata deverá entregar os produtos, de forma parcelada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

contados da emissão da Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via fax, ciente da obrigação de entregar os 

produtos na quantidade solicitada, independente da quantia requerida. 

 

5.1.1. Se a Detentora da Ata entregar os produtos fora do prazo supra citado, estará sujeita a aplicação das penalidades 

previstas nesta Ata. 

 

5.2 Os materiais deverão ser entregues no Centro Administrativo (Rua Expedicionário João Moreira Alberto, 181), no 

horário de expediente da Prefeitura, sem ônus para o município. 

 

5.3 A Detentora da Ata deverá entregar os produtos, obrigatoriamente, na marca cotada na proposta,  

acompanhados de seus manuais ou catálogos de operação/manutenção, em língua portuguesa, podendo ser original, 

cópia reprográfica sem autenticação ou obtido via Internet, no site do fabricante, sob pena de ter o produto devolvido.  

 

5.4 O recebimento dos produtos serão de responsabilidade do Secretário Municipal de Coordenação e 

Planejamento ou outro funcionário expressamente por ele designado, sendo que o mesmo deverá constar na Nota 

Fiscal a data e a hora em que a entrega do produto foi feita. 

 

5.5. A entrega será feita à pessoa responsável pelo recebimento, no endereço indicado, a quem caberá conferi-lo e 

lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as 

exigências da Ata de Registro de Preço. 

 

5.6. A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 2 (dois) dias para processar a conferência dos produtos entregues, 

lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a empresa vencedora para substituição do produto entregue 

em desacordo com as especificações. 

 

5.6.1. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pela Detentora da Ata no prazo máximo de 

3 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias. 
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5.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora da Ata pela perfeita execução 

do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 

5.8. Nos casos da Detentora da Ata não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer 

a substituição dos materiais não aceitos,  a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, 

que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 

 

5.9 O acompanhamento e a fiscalização da Ata de Registro de Preço serão de responsabilidade da Comissão designada 

pela Portaria nº 22.810, composta pelo Gestor: Ewerton Boer da Costa – Suplente: Francisco Carlos Sanders – Fiscal: 

Adriana Facco de Souza. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

6.1  Do Município: 

6.1.1 Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta Ata. 

6.1.2 Aplicar à Detentora da Ata penalidade, quando for o caso. 

6.1.3 Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução da Ata 

de Registro de Preço. 

6.1.4 Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente. 

6.1.5 Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

 

6.2   Da Detentora da Ata: 

6.2.1 Fornecer o objeto nas especificações contidas nesta Ata. 

6.2.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos ofertados. 

6.2.3 Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preço, as mesmas condições de habilitação. 

6.2.4 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do 

objeto desta Ata. 

6.2.5 Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 

6.2.6 Fornecer os materiais dentro dos padrões exigidos nesta Ata. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

7.1 Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da 

Nota de Empenho pela Detentora. 

 

7.2 A Detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

7.3 Toda aquisição deverá efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de 

Nota de Empenho. 

 

7.4 A Detentora da Ata, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 

acompanhar, a data e a hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

 

7.5 A cópia da Nota de Empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de ser anexada ao processo de 

administração da Ata. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 

8.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela Detentora da Ata ensejará a aplicação das seguintes 

penalidades: 

I - Advertência, por escrito; 

II - Multa; 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Local, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

8.1.1. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos, incidentes sobre o valor da Nota 

de Empenho, a partir do 10º (décimo) dia até o 30º (trigésimo) dia, quando o MUNICÍPIO poderá decidir pela continuidade 

da multa ou pela rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

 

8.1.2. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução 

total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega 

dos materiais for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado. 

 

8.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à Detentora da Ata, respeitado o princípio do contraditório e da ampla 

defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela 

legislação, em favor do MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ, ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, 

mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

 

8.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros 

de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso 

em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

 

8.3. No caso da Detentora da Ata ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, o Município poderá proceder ao 

desconto da multa devida na proporção do crédito. 

 

8.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a Detentora da Ata responderá pela sua 

diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

 

8.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Detentora da Ata de ser acionada judicialmente 

pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Município, decorrentes das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

 

9.1. Considerando o prazo de validade do presente Registro de Preços e baseado nas legislações pertinentes, é vedado 

qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data do 

recebimento das propostas. 

 

9.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face de superveniência de 

normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade 

de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avenca. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando: 

 

10.1.1. a Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

 

10.1.2. a Detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar a 

justificativa; 

 

10.1.3. a Detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da 

Administração, observada a legislação em vigor; 

 

10.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for 

decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 

 

10.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a Detentora não acatar a revisão dos 

mesmos; 

 

10.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela administração; 
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10.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência 

com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal 

de Circulação Municipal, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

 

10.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências 

desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no 

art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

 

10.3.1. A solicitação da Detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 

(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Oitava, caso não aceitas as razões 

do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 

11.1 A aquisição dos materiais, objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão formalizadas através da emissão da 

Nota de Empenho e autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao 

Setor de Compras os quantitativos das aquisições. 

 

11.1.1. A emissão das Notas de Empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados 

pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES 

 

12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre 

por escrito. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 15/2018 e a proposta da Detentora da Ata. 

 

13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, com as disposições 

da Lei 10.520/02 e com o Decreto Municipal 2790/2007, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-

se-ão os princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

14.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Tupanciretã - RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que for, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da presente Ata. 

 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, aceitam 

cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam a presente em 02 (duas) vias de igual efeito e teor, para 

que produza os seus devidos e legais efeitos. 

 

Tupanciretã - RS, 27 de abril de 2018. 

 

 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã – CONTRATANTE 

 

 

 

 

DFER Distribuidora de Ferragens Eireli – EPP 

Representante: Ednilson de Souza Antunes 

Detentora da Ata 


