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ATA Nº 08 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2019- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 057/2019 

 

O MUNICÍPIO DE URANDI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.982.632/0001-40, com sede a 
Rua Sebastião Alves Santana, 57, Centro, URANDI-BA, neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor DORIVAL 
BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº. MG-5.249.312, CPF nº. 
733.993.886-91, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 e no Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e Decreto Municipal nº. 0181/16 de 12 de 
dezembro de 2016 e legislação pertinente resolve registrar preços da empresa DAMÁZIO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Primeiro de Maio, 206 B, Centro, cidade de Guanambi, Estado Bahia, CEP: 
46.430-000, inscrita no CNPJ/MF 20.211.938/0001-68, e-mail: d.damazio@yahoo.com.br, fone: 77/9.9137-5367, neste ato 
representado pelo (sócio - gerente), senhor SAMARONE COSTA DAMAZIO, CPF/MF 032.958.565-75 e RG 1584918314 SSP 
/ BA, assim como pelas condições do Processo Administrativo nº. 057/2019 Pregão Presencial nº 031/2019 - SRP, pelo 
Termo de Referência – Anexo I e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 - A Ata de Registro de Preços tem por objeto a Contratação de Empresa para Futuro e Eventual Fornecimento de 
Bloquetes, Manilhas, Canaletas Meia Cana de Concreto e Blocos de Cimento, conforme especificações e condições 
constantes nesta ata. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 
2.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo o ÓRGÃO SOLICITANTE ou PARTICIPANTE, promover as 
negociações junto às empresas fornecedoras. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de 
reajuste previstas na Lei 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o ÓRGÃO SOLICITANTE ou PARTICIPANTE convocará as empresas fornecedoras para negociarem a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
a) As empresas fornecedoras que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberadas 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
b) a ordem de classificação das empresas fornecedoras que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observara a classificação original. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa fornecedora 
não puder cumprir o compromisso, o MUNICIPIO DE URANDI poderá: 
a) Liberar a empresa fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 
b) Convocar as demais empresas fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PEDIDO, ENTREGA, RECEBIMENTO E VIGÊNCIA. 
3.1 - Na contagem dos prazos, previstos excluir-se-á o dia da solicitação e publicação da Ata de Registro de Preços, e 
incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os prazos referidos em dia de expediente no licitador. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Infraestrutura efetuará seus pedidos a Detentora 
da Ata mediante requisição com Carta Contrato, com indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, 
mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive e-mail. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A entrega do material deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias, nos locais indicados, mediante 
solicitação do órgão solicitante ou participante, por profissionais e por meios habilitados, que será entregue à contratada, 
contendo a quantidade e os locais de entrega. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O material será recebido provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação 
da qualidade dos mesmos, e consequentemente aceito, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do início da execução. 
 

PARÁGRAFO QUARTO: Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ORGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1 - O Registro de Preços para a “Contratação de Empresa para Futuro e Eventual Fornecimento de Bloquetes, Manilhas, 
Canaletas Meia Cana de Concreto e Blocos de Cimento” terá como integrantes da Ata de Registro de Preços a Secretaria 
Municipal de Transporte, Obras e Infraestrutura. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos integrantes da Ata de Registro de Preços não estão obrigados a utilizar na totalidade 
os quantitativos previstos no Anexo II, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor estimado da Ata de Registro de Preços é de R$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil 
reais) e será distribuído conforme abaixo: 

LOTE 01 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UF QTD PREÇO UNIT R$ V. GLOBAL R$ 

1 
Bloquete de Concreto (Piso Intertravado) Tipo 
Sextavado, Liso 25x25x7cm 

M² 3.000 40,69 122.070,00 

2 
Bloquete de Concreto (Piso Intertravado) Tipo 
Ossinho, Liso 25x15x6cm. 

M² 2.000 45,69 91.380,00 

3 
Bloquete de Concreto (Piso Intertravado) Tipo 
Tijolinho, Liso 20x10x6cm. 

M² 3.000 49,45 148.350,00 

 
4 

Manilha de Concreto 0,40 X 1,00m, Lisa, Com 
Encaixe  na Borda. 

UN 100 53,00 5.300,00 

 
5 

Manilha de Concreto 0,60 X 1,00m, Lisa, Com 01 
Armação de Ferro, Com Encaixe na Borda. 

UN 200 112,60 22.520,00 

6 
Manilha de Concreto 0,80 X 1,00m, Lisa, Com 01 
Armação de Ferro, Com Encaixe na Borda. 

UN 100 181,70 18.170,00 

7 
Manilha de Concreto 1,00 X 1,00m, Lisa, Com 01 
Armação de Ferro, Com Encaixe na Borda. 

UN 100 241,00 24.100,00 

8 
Manilha de Concreto 1,20 X 1,00m, Lisa, Com 01 
Armação de Ferro, Com Encaixe na Borda. 

UN 100 344,30 34.430,00 

9 
Manilha de Concreto 1,50 X 1,00m, Lisa, Com 01 
Armação de Ferro, Com Encaixe na Borda. 

UN 100 550,80 55.080,00 

10 Canaleta Meia Cana de Concreto 0,30 X 1,00m. UN 200 3,00 600,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01, R$ 522.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS) 522.000,00 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1 - O pagamento será efetuado em até 30 dias após a conferência da entrega do material e serão contados a partir da 
apresentação da Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Finanças, desde que tenha ocorrido a total e efetiva entrega do 
objeto relacionado na Carta Contrato, pelo ÓRGÃO SOLICITANTE ou PARTICIPANTE. A apresentação da Nota Fiscal deverá 
informar a modalidade e numero da licitação, empenho e dados bancários. O pagamento será através de Boleto Bancário, 
conforme  PLATAFORMA FEBRABAN. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado: 
a) Nota Fiscal; 
b) Certidão Negativa de Débitos Junto ao INSS; 
c) Certidão de Regularidade do FGTS; 
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
e) Certidão Negativa Trabalhista. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado sem apresentação dos documentos a que alude o item 
anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à 
adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela adjudicatária ou decorrente do 
Contrato; 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente efetuar-se-á mediante a tempestividade das certidões anteriormente 
mencionadas. Caso a contratada entregue certidão com data expirada ou que venha expirar-se antes da liquidação da 
despesa, ela será comunicada para substituir a certidão irregular por uma atualizada. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO E SUSPENÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O registro da empresa fornecedora será cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável;  
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;  
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da lei nº 8.666/93 ou no art. 7º da lei nº 10.520 de 2.002. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registros nas hipóteses nesta cláusula será formalizado por despacho do 
MUNICÍPIO DE URANDI, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e 
justificados:  
a) Por razão de interesse público;  
b) O registro de preços poderá ser cancelado ou suspenso no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 
78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.  
c) A pedido da empresa fornecedora. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVOGAÇÃO DA ATA 
Não havendo êxito nas negociações o MUNICÍPIO DE URANDI deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
O descumprimento do prazo da entrega do produto/material e na execução dos serviços sujeitará a fornecedora às 
seguintes sanções: 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela recusa injustificada para a entrega do produto/material e na execução dos serviços, nos 
prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da 
proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega do produto/material e na execução dos 
serviços, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), 
por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta, até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de 
demora. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela entrega em desacordo com o solicitado, na execução dos serviços ou problemas na emissão 
da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor correspondente à parte inadimplida da 
proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produto/material e na 
execução dos serviços. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Urandi, nos casos de: 
apresentação de documentação falsa; retardamento na entrega dos produtos/materiais e na execução dos serviços; não 
manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; comportamento inidôneo; fraude na execução do 
contrato; falha na execução do contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, do Processo Administrativo nº 
057/2019 - Pregão Presencial nº 031/2019 SRP, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não 
contrariar as presentes disposições. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2.002, e os Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e 6204, de 5 de setembro de 2007, e, subsidiariamente, a lei 
nº 8.666/93, e suas alterações. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 031/2019 
SRP. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
A questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro Regional de Urandi, Estado da Bahia, excluído qualquer outro 
para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu. 
Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 03 vias 
de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 

Urandi/BA, 19 de novembro  de 2019. 
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_________________________                                                                    _______________________________ 
DORIVAL BARBOSA DO CARMO                                                                              GERALDO DIAS SANTANA 

PREFEITO                                                                                                      SECRETÁRIO DE FINANÇAS 
                                                                                                                          ÓRGÃO  GERENCIADOR 

 
 
 
 
___________________________                                              
DAMÁZIO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
CNPJ Nº 20.211.938/0001-68 
 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_____________________________________                                      __________________________________________ 

CPF Nº                                                                                                             CPF Nº 

 


