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Processo Licitatório nº 042/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO (PRESENCIAL) SRP nº 014/2018 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018 
 

 
O Município de Granito, neste ato representado por seu Prefeito, João Bosco Lacerda de 
Alencar, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa DELVALLE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA, CNPJ: 37.227.550/0001-58, estabelecida no endereço na rua R 5, 
nº129,setor oeste,Goiania-Go CEP 74.125-070, pelo seu representante infra-assinado, 
doravante denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 e Decreto federal nº 7.892/13 que institui a 
modalidade pregão e regulamentou o registro de preço e das demais normas legais aplicáveis 
e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
014/2018 firmamo presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei 
Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 
 
 
CLAUSULA I – DO OBJETO  
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para FORMAÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL ELETRICO PARA 
MANUTENÇÃO PREDIAL, EXCLUSIVAMENTE PARA MEI, ME E EPP, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO 
GESTORA, E AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, EDUCAÇÃO E ESPORTE, INFRA ESTRUTURA DESENV. ECON. E TURISMO E 
GABINETE, COMO PARTICIPANTES, abaixo especificados: 
 

ITEM MATERIAL UND 
QT 

TOTAL 

 PREÇO 
UNITÁRIO 

MENSAL  

 PREÇO TOTAL 
ANUAL  

115 115) Base para rele fotoelétrico, 220v, em PVC  Unidades 100 R$ 4,95 R$ 495,00 

116 116) Bocal c/ rabicho  Unidades 150 R$ 1,49 R$ 223,50 

117 117) Bocal s/rabicho  Unidades 300 R$ 1,34 R$ 402,00 

118 
118) Bocal, de louça, para lâmpada 
incandescente, base e-27 

 Unidades 100 R$ 1,43 R$ 143,00 

119 
119) Bocal, de plástico, para lâmpada 
incandescente com rabicho, base e-27 

 Unidades 100 R$ 1,49 R$ 149,00 

120 

120) Braço, para iluminação pública, reto, em 
aço galvanizado, 25, 4mm, com sapata, 
comprimento 1500x1500mm. 

 Unidades 100 R$ 25,47 R$ 2.547,00 

121 121) Cabo flex. 6.0mm  Metros 800 R$ 2,25 R$ 1.800,00 

122 122) Cabo flexível de 2,5 mm2 c/100m  Rolos 10 R$ 96,00 R$ 960,00 

123 123) Cabo pp de 2,5  Metros 400 R$ 3,15 R$ 1.260,00 

124 124) Cabo pp de 4mm  Metros 300 R$ 6,93 R$ 2.079,00 

126 126) Caixa comando para 6 disjuntores  Unidades 40 R$ 22,32 R$ 892,80 

127 
127) Caixa, em acrílico, monofásico, padrão 
CELPE 

 Unidades 15 R$ 42,00 R$ 630,00 
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128 
128) Caixa, para medidor, padrão, CELPE 
trifásica em policarbonato 

 Unidades 10 R$ 97,50 R$ 975,00 

129 129) Caixas disjuntores tripolar  Unidades 10 R$ 15,98 R$ 159,80 

134 134) luva eletroduto 180º 1  Unidades 50 R$ 1,49 R$ 74,50 

136 136) luva eletroduto 180º 3/4  Unidades 100 R$ 1,05 R$ 105,00 

137 137) Curva eletroduto 90º 1  Unidades 100 R$ 1,02 R$ 102,00 

138 138) Curva eletroduto 90º 1.1/2  Unidades 20 R$ 2,70 R$ 54,00 

139 139) Curva eletroduto 90º 3/4  Unidades 100 R$ 0,67 R$ 67,00 

141 141)Cx.padrão monofásica  Unidades 30 R$ 42,00 R$ 1.260,00 

142 142)Cx.padrão trifásica.  Unidades 10 R$ 97,50 R$ 975,00 

143 143) Disjunto tripolar 100 AP  Unidades 10 R$ 76,20 R$ 762,00 

144 144) Disjunto tripolar 20 AP  Unidades 20 R$ 52,28 R$ 1.045,60 

145 145) Disjunto tripolar 30 AP  Unidades 20 R$ 52,28 R$ 1.045,60 

147 147) Disjuntor monofásico 10 amp  Unidades 100 R$ 7,25 R$ 725,00 

149 149) Disjuntor monofásico 40 amp  Unidades 30 R$ 14,85 R$ 445,50 

150 150) Disjuntor monofásico 50 amp  Unidades 30 R$ 14,85 R$ 445,50 

152 

152)Eletroduto flexível corrugado rígido 
Fabricado em PVC antichamas; Diâmetro: 
25mm; Bobina com 50m 

 Rolos 28 R$ 63,00 R$ 1.764,00 

153 
153) Fio cabo 2.5mm para ligações elétricas 
c/100m 

 Rolos 200 R$ 109,50 R$ 21.900,00 

155 155) Fio cabo flexível 2,5mm c/100m  Rolos 100 R$ 109,50 R$ 10.950,00 

156 156) Fio cabo flexível 4 mm c/100m  Rolos 100 R$ 161,00 R$ 16.100,00 

157 157) Fio cabo flexível paralelo 2x1,50 c/100m  Rolos 100 R$ 130,00 R$ 13.000,00 

163 163) Fio, tipo cabinho, espessura 4mm c/100m  Rolos 15 R$ 163,00 R$ 2.445,00 

164 164) Fita isolante de alta fusão  Unidades 100 R$ 11,10 R$ 1.110,00 

165 165) Fita isolante grande c/20mt  Unidades 100 R$ 2,93 R$ 293,00 

168 168) Interruptor 1 tecla  Unidades 100 R$ 2,85 R$ 285,00 

169 169) Interruptor com tomada  Unidades 100 R$ 4,20 R$ 420,00 

170 170) Interruptor duplo tomada  Unidades 40 R$ 5,93 R$ 237,20 

176 176) Lâmpada econômica 20 w  Unidades 200 R$ 10,47 R$ 2.094,00 

177 177) Lâmpada econômica 25 w  Unidades 160 R$ 11,97 R$ 1.915,20 

178 178) Lâmpada econômica 36 w  Unidades 220 R$ 26,94 R$ 5.926,80 

179 179) Lâmpada fria econômica e-27 30 watts  Unidades 300 R$ 17,40 R$ 5.220,00 

181 181) Lâmpada pl de 20 w  Unidades 52 R$ 9,95 R$ 517,40 

182 182) Lâmpada pl de 46 w  Unidades 400 R$ 31,44 R$ 12.576,00 

183 183) Luva eletroduto 1  Unidades 60 R$ 0,90 R$ 54,00 

184 184) Luva eletroduto 1.1/2  Unidades 30 R$ 1,65 R$ 49,50 

191 191) Pino te c/ 03 saídas com adaptador  Unidades 90 R$ 5,00 R$ 450,00 

192 192) Rack monofasico  Unidades 60 R$ 11,07 R$ 664,20 

194 194) Rack trifasico  Unidades 10 R$ 28,35 R$ 283,50 

195 195) Refletor 500 w  Unidades 50 R$ 40,50 R$ 2.025,00 

196 196) Rele fotoelétrico 220 v  Unidades 200 R$ 12,02 R$ 2.404,00 

197 197)Rodana p/rack  Unidades 100 R$ 3,65 R$ 365,00 

198 
198) Tomada 2p+t c/ espelho e suporte (cor 
branca) 

 Unidades 40 R$ 4,93 R$ 197,20 

200 200) Tomada embutir dupla  Unidades 50 R$ 3,78 R$ 189,00 

201 201) Tomada embutir simples  Unidades 100 R$ 2,57 R$ 257,00 

202 202) Tomada p/telebras c/adaptador  Unidades 20 R$ 6,28 R$ 125,60 

203 203) Tomada sistema x  Unidades 60 R$ 4,52 R$ 271,20 

204 
204) Tomada, dupla, com pino terra, modelo 
novo padrão 

 Unidades 100 R$ 3,78 R$ 378,00 

205 205) Tomada, Femea, tripolar, 10 amperes,  Unidades 30 R$ 1,96 R$ 58,80 
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250 volts, novo padrão ABNT. 

206 
206) Tomada, femea, tripolar, 20 amperes, 250 
volts, novo padrão ABNT. 

 Unidades 80 R$ 1,96 R$ 156,80 

207 
207) Tomada, para ar condicionado, 3p, 25 a, 
universal, de embutir 

 Unidades 20 R$ 17,15 R$ 343,00 

208 

208) Tomada, para computador, para canaleta, 
de sobrepor, sistema x, 2p + t, universal, com 
caixa, 10 amperes, 127/220 volts, certificação 
inmetro, conforme nbr 6147 

 Unidades 150 R$ 14,58 R$ 2.187,00 

210 
210) Tomada, simples, com pino terra, modelo 
novo padrão 

 Unidades 20 R$ 2,57 R$ 51,40 

211 211) Tubo eletroduto 1 roscavel  Unidades 50 R$ 6,48 R$ 324,00 

213 213) Tubo eletroduto 3/4  Unidades 100 R$ 4,06 R$ 406,00 

214 214) LAMPADA MISTA 250W  Unidades 300 R$ 18,86 R$ 5.658,00 

 
Valor total de R$ R$ 133.474,60 (cento e trinta e três mil quatrocentos e setenta e quatro 
reais e sessenta centavos). 
 
CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a 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 desta 
Ata de Registro de Preços, o Município de Granito não será obrigado a aquisição, 
exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para 
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que 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 Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 
006/2018, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, 
independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.  
 
CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO  

3.1 Os pagamentos por cada entrega efetivamente realizada, aprovada e devidamente 
atestada pelo Setor competente deverão ser efetuados até o sexagésimo dia após o 
encerramento do mês em que houver o fornecimento. O recibo comprovante da entrega 
deverá ser encaminhado à Secretaria de origem, que providenciará solicitação de empenho ao 
setor competente, acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o 
pagamento.O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente em nome da 
empresa fornecedora, na instituição bancária apontada pela mesma. Além da nota fiscal e/ou 
fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter 
atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 

3.1.1. Prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de 
Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período 
de validade; 
 
3.1.2. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de 
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 
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3.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade. 

 
3.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em 
débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO  

4.1 O objeto deste Pregão deverá ser entregue na sede do Município de Granito (PE), na sala 
do Setor competente, no prazo máximo de no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o 
recebimento, por parte do contratado, de cada competente ordem de fornecimento expedida 
pela própria Prefeitura. 
a) A empresa que se sagrada vencedora do certame deverá apresentar ao município, antes da 
entrega dos produtos, declaração do plano de logística (localização, transporte, pessoal), 
como irá cumprir com os prazos de entrega conforme item 2.1, devidamente assinada e 
reconhecida em cartório, sob pena de aplicação das penas prevista no item 14 do edital. 
 
4.2 Cada requisição de fornecimento do objeto, emitida pela Administração, terá o seu teor 
repassado para a empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile 
(fax) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 012h às 112h. 
 
4.3 O objeto de que trata o presente Edital será recebido: 
 
a) provisoriamente, pelo responsável pelo Setor competente do Município, sendo lavrado 
Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na 
alínea “a” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável pelo Setor 
competente do Município, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado/executado 
foi cumprido de acordo com o solicitado, em perfeitas condições, oportunidade em que deverá 
ser lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual 
teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
4.4 Após a entrega do bem será emitida nota fiscais separadas para cada objeto licitado, 
conforme a secretaria especifica e programas distintos. 
 
4.5 Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada. 
 
4.6 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de 
uso/consumo. O Município se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que 
ficou estabelecido no Edital ou no Contrato, e/ou que não esteja adequado para o 
uso/consumo. 
 
4.7 Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a Contratada entregará 
justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante 
do objeto. 
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4.7.1 A justificativa será analisada pelo Contratante, que tomará as providências necessárias 
para adequação do fornecimento. 
 
4.8 A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste Pregão em conformidade 
com as especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição do mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não esteja em 
conformidade com as referidas especificações, ficando o Contratante com o direito de rejeitar 
o objeto nessas condições. 
 
4.9 Todas as despesas relativas à entrega do objeto, tais como frete e/ou transporte, correrão 
às custas exclusivamente do licitante vencedor. 
 
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1. Do Município: 
 
5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste 
representado pela Nota de Empenho; 
5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 
5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
à perfeita execução do empenho; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no setor competente;  
5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
5.1.6. Nomear um representante para acompanhamento e fiscalização deste contrato, nos 
termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, o Sr. Clemerson de Araujo Santos - Secretario 
Municipal de Infra Estrutura e Transporte. 
 
5.2. Da Detentora da Ata: 
5.2.1. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste 
contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 
empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de 
responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda. 
 
5.2.2. A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da 
presente ata, com perfeição e acuidade. 
 
5.2.3. Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação 
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma 
a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, 
quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram. 
 
5.2.4.  A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados 
ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão 
involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o 
ressarcimento. 
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5.2.5. Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados 
pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 
 
5.2.6. No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e 
seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o 
produto. 
 
 
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (Conforme Edital) 
 
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES 

7.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão 
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 
I - advertência; 
 
II - multa, nos seguintes termos: 
a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues; 
b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar 
do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por 
dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídos/corrigidos; 
d) pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como 
recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 
(dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento; 
 
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir o Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
7.2 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
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7.3 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 
7.4 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias 
alusivas às multas ou efetuar sua cobrança por qualquer forma prevista em lei. 
 
 
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente 
Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da 
Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado 
qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de 
Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 006/2018, o qual integra a presente Ata de 
Registro de Preços, observadas as disposições constantes do disposto na Lei nº 
10.192/2001, em seus arts. 2º e 3º, e na Lei nº 8.666/93, em seu art. 40, inciso XI. 
 
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o 
equilíbrio econômico financeiro da avença, desde que devidamente justificado e aceita pela 
administração. 
 
 
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
administração, quando: 
9.1.1.a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 
9.1.2.a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 
administração não aceitar sua justificativa; 
9.1.3.a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 
9.1.4.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; 
9.1.5.os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 
9.1.6.por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
Administração; 
9.2. 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 no 
Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 
preço e registrado a partir da última publicação. 
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9.3.  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 de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII 
a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 
 
9.3.1. 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 VII, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Município de Granito, por programa, projeto, fonte de 
recursos e elemento de despesa para este exercício e o exercício seguinte.  
 

Item nº  Órgãos Participantes 

01 

02 

03 
04 

 
05 

 
06 

 

 

GABINETE DO PREFEITO - 04.122.5001.2005.0000 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.5004.2067.0000 

SECRETARIA DE TRANSPORTE - 26.451.5001.2015.0000 
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV. ECON. E TURISMO- 

15.451.5007.2095.0000 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-

20.605.5006.2089.0000 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 5003 2047 0000  

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – Outros Materiais de Consumo 

 
CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
 
11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
em cada caso, pelo Ordenador da 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 XII – DO RECEBIMENTO: 
12.1. Para o recebimento do objeto desta licitação, o Município designará no mínimo 03 (três) 
servidores, nomeados através de Portaria, que farão o recebimento nos termos do artigo 73, 
II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
 
a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidadecom o solicitado na licitação; 
b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias consecutivos contados após o recebimento provisório. 
 
CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 



 
 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 042/2018 
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13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1.Integram esta Ata, o Edital do Presencial Para Registro de Preços nº 006/2018 e a 
proposta da empresaDELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 37.227.550/0001-
58classificada em 1º lugar no certame supra numerado. 
 
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto 
federal nº 7.892/13 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.     
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA XV – DO FORO 
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Bodocó, como único competente para dirimir 
quaisquer ações oriundas desta Ata. 
 E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 
 
Granito-PE, 18 de dezembro de 2018 
 
 
 
 
 

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 
37.227.550/0001-58 

Empresa Detentora da Ata 

João Bosco Lacerda de Alencar 
Prefeitura Municipal de Granito 

Prefeito Municipal 
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