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ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2021 

 

Aos -------(---------------) dias do mês de ------------ do ano de dois mil e -----------, na sala de 

reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Dom Otávio, 240 – Centro – 

Turvolândia/MG, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços com as quantidades e os 

preços da empresa abaixo identificada, resultante do Processo Licitatório nº 090/2021, 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2021, em conformidade com o disposto no artigo 15º da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que, conjuntamente com as condições adiante 

estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal, 

representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Ricardo Martins de Araújo, e a Licitante 

Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata: 

 

01 - DO OBJETO: 

 

Registro de preço para eventual para contratação de empresa para aquisição de luminárias 

para iluminação pública com tecnologia LED, braços destinados à instalação de luminárias 

LED, materiais elétricos para a ligação elétrica da iluminação pública e mão de obra para 

execução dos serviços no Município de Turvolândia/MG, conforme descrição, especificação e 

condições previstas neste edital e seus anexos,conforme relacionado em Anexo desta Ata. 

 

1. Considerem-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: 

 

Empresa: ______________________________________________ CNPJ nº 

_________________________.   

Endereço: Rua __________________________, nº____, bairro ____________, 

cidade_________________,                           

representada pelo seu ____________________ , 

Sr.______________________________________, a saber:  

 

1.1. Descrição 

 

LOTE 01 Unidade 

de 

medida 

Qtde Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Un. 746 BRACO TIPO BR1D Criterios e 

exigencias tecnicas minimas a serem 

atendidas para aquisicao de bracos 

destinados a instalacao de luminarias 

LED no parque de iluminacao 

publica do municipio. 2. NORMAS 
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E REFERENCIAS Alem das 

exigencias aqui especificadas, os 

materiais citados neste documento 

deverao estar de acordo com as 

Normas, Portarias e Instrucoes 

Tecnicas em vigencia no Pais, e na 

ausencia de legislacao nacional, 

deverao estar de acordo com as 

melhores praticas aplicadas no 

exterior. 3. DEFINICOES E 

CONVENCOES Para fins desta 

especificacao, serao adotadas as 

seguintes definicoes ou convencoes, 

referidas a bracos instalados: 3.1. 

Ponta: Trecho extremo do braco, 

cujo eixo e retilineo, onde a 

luminaria e montada. 3.2. Base de 

fixacao: E a extremidade pela qual o 

braco e fixado ao poste ou qualquer 

outro elemento de fixacao. 3.3. 

Comprimento do braco: E o 

comprimento da projecao horizontal, 

do eixo do braco, a partir do eixo da 

coluna (braco instalado). 3.4. 

Comprimento da elevacao vertical da 

luminaria: E o comprimento da 

projecao vertical, do eixo do braco, 

ou seja, o quanto a luminaria e 

elevada a partir do ponto de fixacao 

do eixo do braco junto ao poste. 3.5. 

Carga vertical: E a forca nominal 

contida no plano de aplicacao das 

cargas, no mesmo sentido da 

gravidade, a que o braco podera ser 

submetido sem que venham a ocorrer 

deformacoes que ultrapassem os 

limites estabelecidos nesta 

especificacao, em qualquer parte de 

sua estrutura. 4. ESPECIFICACOES 
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O braco devera atender a NBR 6323, 

possuir junto ao ponto de montagem 

da luminaria LED um trecho com 

eixo retilineo, cujo angulo de 

inclinacao devera ser de 0 a 5º em 

relacao ao eixo horizontal. Nao serao 

aceitas propostas que apresentar 

braco com inclinacao superior a 5º 

no ponto de montagem da luminaria 

LED. 

O braco devera ser do tipo cisne com 

sapata, confeccionado em tubo de 

aco carbono, ABNT 1010 a 1020, 

galvanizacao uniforme em toda sua 

extensao, nao ter emendas e nao 

apresentar quaisquer falhas ou sobras 

em seu acabamento. Devera possuir 

ainda capacidade para suportar 

equipamentos de ate 15 kg em sua 

extremidade sem alterar o angulo de 

montagem da luminaria LED em 

relacao ao eixo horizontal. A sapata 

devera ser confeccioada em aco 

carbono, ABNT 1010 a 1020, na 

forma de perfil ou chapa dobrada 

tipo \"U\", com aleta de fixacao 

tupo/sapata atraves de solda com, no 

minimo, 3 mm de espessura tambem 

em aco carbono, ABNT 1010 a 1020. 

A sapata devera possuir dimensoes 

minimas de 36 x 76 x 380 mm, 

espessura minima de 3 mm e dois 

furos de 18 mm para fixacao do 

braco ao poste. 4.1. Caracteristicas 

4.1.1. A espessura da parede do tubo 

de aco carbono devera ser de, no 

minimo, 3mm. 4.2. Referencia de 

diametro, comprimento da projecao 

horizontal e vertical do braco Tipo 
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Variacao BR1D Diametro Externo 

(mm) 46 a 49 Comprimento da 

projecao horizontal do eixo do braco 

(mm) 3000 +- 100 Comprimento da 

projecao vertical do eixo do braco 

(mm) 2250 +- 100 

VALOR GLOBAL: 

LOT

E 02 

Unidade 

de 

medida 

Quant Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Unidade 76 LUMINARIA LED: 105W 

LUMINARIA NOMINAL COM 

POTENCIA NOMINAL 

MAXIMA DE: 105W. Descricao: 

Modulo LED com tecnologia SMD 

ou LED COB; Eficiencia minima 

de 110lm/W; Corpo da luminaria 

em aluminio injetado a alta 

pressao; Fator de potencia minimo 

de 0,92; Frequencia Nominal de 

60Hz; Refrator* em vidro 

temperado ou Policarbonato; 

Temperatura de Cor (TCC) 

nominal de 4000 K; Vida util do 

conjunto com minimo de 50.000 

horas; Lente confeccionada em 

policarbonato, acrilico ou vidro 

borosilicato; Grau de protecao 

minimo IP-66; Resistencia a 

impactos mecanicos minimo IK-

08; Temperatura de operacao entre 

-5C e 45C; Fixacao atraves de no 

minimo 02 (dois) parafusos em aco 

inox; Tomada integrada de 7 

posicoes para rele fotocontrolador; 

Garantia minima de 5 ANOS 

  

VALOR GLOBAL: 

LOT

E 03 

Unidade 

de 

Quant Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 
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medida 

01 Unidade 68 LUMINARIA LED 105W 

LUMINARIA LED COM 

POTENCIA NOMINAL 

MAXIMA DE: 105W Descricao: 

Modulo LED com tecnologia SMD 

ou LED COB; Eficiencia minima 

de 110lm/W; Corpo da luminaria 

em aluminio injetado a alta 

pressao; Fator de potencia minimo 

de 0,92; Frequencia Nominal de 

60Hz; Refrator* em vidro 

temperado ou Policarbonato; 

Temperatura de Cor (TCC) 

nominal de 4000 K; Vida util do 

conjunto com minimo de 50.000 

horas; Lente confeccionada em 

policarbonato, acrilico ou vidro 

borosilicato; Grau de protecao 

minimo IP-66; Resistencia a 

impactos mecanicos minimo IK-

08; Temperatura de operacao entre 

-5C e 45C; Fixacao atraves de no 

minimo 02 (dois) parafusos em aco 

inox; Tomada integrada de 7 

posicoes para rele fotocontrolador; 

Garantia minima de 5 anos. 

  

VALOR GLOBAL: 

LOT

E 04 

Unidade 

de 

medida 

Quant Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 128 Unidad

e 

LUMINARIA LED 85W 

LUMINARIA LED COM 

POTENCIA NOMINAL 

MAXIMA DE: 85W Descricao: 

Modulo LED com tecnologia SMD 

ou LED COB; Eficiencia minima 

de 110lm/W; Corpo da luminaria 

em aluminio injetado a alta 
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pressao; Fator de potencia minimo 

de 0,92; Frequencia Nominal de 

60Hz; Refrator* em vidro 

temperado ou Policarbonato; 

Temperatura de Cor (TCC) 

nominal de 4000 K; Vida util do 

conjunto com minimo de 50.000 

horas; Lente confeccionada em 

policarbonato, acrilico ou vidro 

borosilicato; Grau de protecao 

minimo IP-66; Resistencia a 

impactos mecanicos minimo IK-

08; Temperatura de operacao entre 

-5C e 45C; Fixacao atraves de no 

minimo 02 (dois) parafusos em aco 

inox; Tomada integrada de 7 

posicoes para rele fotocontrolador;  

Garantia minima de 5 anos. 

VALOR GLOBAL: 

LOT

E 05 

Unidade 

de 

medida 

Quant Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 

05 Unidade 158 LUMINARIA LED 85W 

LUMINARIA LED COM 

POTENCIA NOMINAL 

MAXIMA DE: 85W Descricao: 

Modulo LED com tecnologia SMD 

ou LED COB; Eficiencia minima 

de 110lm/W; Corpo da luminaria 

em aluminio injetado a alta 

pressao; Fator de potencia minimo 

de 0,92; Frequencia Nominal de 

60Hz; Refrator* em vidro 

temperado ou Policarbonato; 

Temperatura de Cor (TCC) 

nominal de 4000 K; Vida util do 

conjunto com minimo de 50.000 

horas; Lente confeccionada em 

policarbonato, acrilico ou vidro 
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borosilicato; Grau de protecao 

minimo IP-66; Resistencia a 

impactos mecanicos minimo IK-

08; Temperatura de operacao entre 

-5C e 45ºC; Fixacao atraves de no 

minimo 02 (dois) parafusos em aco 

inox; Tomada integrada de 7 

posicoes para rele fotocontrolador; 

Garantia minima de 5 anos. 

VALOR GLOBAL: 

LOT

E 06 

Unidade 

de 

medida 

Quant Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Unidade 154 LUMINARIA LED 105W 

LUMINARIA LED COM 

POTENCIA NOMINAL 

MAXIMA DE: 105W Descricao: 

Modulo LED com tecnologia SMD 

ou LED COB; Eficiencia minima 

de 110lm/W; Corpo da luminaria 

em aluminio injetado a alta 

pressao; Fator de potencia minimo 

de 0,92; Frequencia Nominal de 

60Hz; Refrator* em vidro 

temperado ou Policarbonato; 

Temperatura de Cor (TCC) 

nominal de 4000 K; Vida util do 

conjunto com minimo de 50.000 

horas; Lente confeccionada em 

policarbonato, acrilico ou vidro 

borosilicato; Grau de protecao 

minimo IP-66; Resistencia a 

impactos mecanicos minimo IK-

08; Temperatura de operacao entre 

-5C e 45ºC; Fixacao atraves de no 

minimo 02 (dois) parafusos em aco 

inox; Tomada integrada de 7 

posicoes para rele fotocontrolador; 

Garantia minima de 5 anos. 
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VALOR GLOBAL: 

LOT

E 07 

Unidade 

de 

medida 

Quant Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Unidade 206 LUMINARIA LED COM 

POTENCIA NOMINAL 

MAXIMA DE: 105W Descricao: 

Modulo LED com tecnologia SMD 

ou LED COB; Eficiencia minima 

de 110lm/W; Corpo da luminaria 

em aluminio injetado a alta 

pressao; Fator de potencia minimo 

de 0,92; Frequencia Nominal de 

60Hz; Refrator* em vidro 

temperado ou Policarbonato; 

Temperatura de Cor (TCC) 

nominal de 4000 K; Vida util do 

conjunto com minimo de 50.000 

horas; Lente confeccionada em 

policarbonato, acrilico ou vidro 

borosilicato; Grau de protecao 

minimo IP-66; Resistencia a 

impactos mecanicos minimo IK-

08; Temperatura de operacao entre 

-5C e 45C; Fixacao atraves de no 

minimo 02 (dois) parafusos em aco 

inox; Tomada integrada de 7 

posicoes para rele fotocontrolador; 

Garantia minima de 5 anos. 

  

VALOR GLOBAL: 

LOT

E 08 

Unidade 

de 

medida 

Quant Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Unidade 42 LUMINARIA LED 105W 

LUMINARIA LED COM 

POTENCIA NOMINAL 

MAXIMA DE: 105W Descricao: 

Modulo LED com tecnologia SMD 

ou LED COB; Eficiencia minima 
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de 110lm/W; Corpo da luminaria 

em aluminio injetado a alta 

pressao; Fator de potencia minimo 

de 0,92; Frequencia Nominal de 

60Hz; Refrator* em vidro 

temperado ou Policarbonato; 

Temperatura de Cor (TCC) 

nominal de 4000 K; Vida util do 

conjunto com minimo de 50.000 

horas; Lente confeccionada em 

policarbonato, acrilico ou vidro 

borosilicato; Grau de protecao 

minimo IP-66; Resistencia a 

impactos mecanicos minimo IK-

08; Temperatura de operacao entre 

-5C e 45C; Fixacao atraves de no 

minimo 02 (dois) parafusos em aco 

inox; Tomada integrada de 7 

posicoes para rele fotocontrolador; 

Garantia minima de 5 anos. 

VALOR GLOBAL: 

LOT

E 09 

Unidade 

de 

medida 

Quant Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Kit 01 KIT MATERIAL ELETRICO 

AUXILIAR O KIT DEVERA 

CONTER OS ITENS 

DESCRITOS ABAIXO NAS 

QUANTIDADES E UNIDADES 

DE MEDIDA DISCRIMINADOS:  

 

*ITEM 01: RELE 

FOTOELETRONICO PARA 

ILUMINACAO PUBLICA EM 

PECA UNICA SEM JANELAS, 

TENSAO DE COMANDO 

ENTRE 105 E 305V, 

CAPACIDADE PARA 

1000W/1800VA, FREQUENCIA 
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60HZ, GRAU DE PROTECAO IP 

66, GARANTIA DE 05 ANOS - 

QUANTIDADE: 832 PECAS  

 

*ITEM 02: CONDUTORES DE 

LIGACAO DO CONJUNTO 

(CABO 1,5MM, IPR/XLPE 1 

KVA). QUANTIDADE: 12.500 M  

 

*ITEM 03: CONJUNTO DE 

PARAFUSOS (2PCA) PARA 

FIXACAO EM POSTE DE 

MADEIRA OU DUPLO T. 

QUANTIDADE: 568 PECAS         

 

* ITEM 04: CONCETOR 

PARAFUSO FENDIDO 1,5MM2 - 

10MM2. QUANTIDADE: 2.496 

PECAS  

 

*ITEM 05: CONJUNTO CINTA + 

PARAFUSOS PARA FIXACAO 

EM POSTE CIRCULAR 

CONCRETO, DIAMETRO DE 

230MM QUANTIDADE: 192 

PECAS  

 

*ITEM 06: CORDOALHA ACO 

HS 1/4 - 7 FIOS - 6,4 MM 

QUANTIDADE: 332,80 KG  

 

*ITEM 07: CONCETOR  

ATERRAMENTO FERRAGEM 

IP (REF: CEMIG 231175) 

QUANTIDADE: 2.49 PECAS  

 

*ITEM 08: CONECTOR CUNHA  

TP1 QUANTIDADE: 832 PECAS. 

VALOR GLOBAL: 
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LOT

E 10 

Unidade 

de 

medida 

Quant Especificação do objeto Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Un. 746 MOBRA 1 - Substituição de ponto 

INCLUSIVE braço 

  

02 Un. 86 MOBRA 2 - Substituição de ponto 

EXCLUSIVE braço 

  

VALOR GLOBAL: 

  

 

 

1.2. A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar 

de_____/_____/________.   

 

1.3. A existência dos preços registrados não obriga a Administração a contratar nem a utilizar 

a totalidade dos produtos registrados nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas registradas, 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, art.15, da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

1.4. A administração municipal efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato 

ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, acompanhado da 

ordem de execução, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-

símile. 

 

1.5. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado à 

CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo 

dos materiais, compreendida nesse período a fase de ateste da Nota Fiscal/Fatura, mediante 

cheque nominativo à credora, ou por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 

contratada ou outro procedimento a critério da administração.  

 

1.5.1 O pagamento só será realizado através de boleto bancário em nome da detentora da ata 

de registros de preços. 

 

1.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

 

1.7. Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s), a(s) mesma(s) deverá(ão) ser 

trocada(s) e o prazo para pagamento só passa a contar a partir da data de sua correta 

reapresentação. 

 

1.8. O pagamento somente se dará após a entrega dos produtos especificados em cada ordem 

de serviço. 
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1.9.  No caso de aplicação de alguma multa, o pagamento ficará sobrestado até a integral 

quitação da mesma. A contratante poderá descontar o valor de multas por ventura aplicadas, 

em quaisquer pagamentos que realizar à contratada, se assim entender. 

 

1.10. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos eContribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 

a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a 

fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

 

1.11. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a 

apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e Prova de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, e, quando 

for o caso, dos demais documentos de habilitação que estiverem vencidos. 

 

1.12. A entrega dos materiais/serviços, objeto deste certame, será realizada em até 30 (trinta) 

dias após a ordem de serviços, no local solicitante, setorcompetentepara receber, autorizar, 

conferir e fiscalizar o objeto desta licitação. 

 

1.13. Os produtos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a 

verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório.  

 

1.14. O licitante vencedor manterá a continuidade do fornecimento mesmo que possa vir a ter 

danos ou problemas, sem quaisquer ônus para a Prefeitura de Turvolândia. 

 

1.15A 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 decorrente estiver 

prevista para data posterior a do seu vencimento. 

 

1.16. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de fornecimento, deverá 

colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, 

além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

 

1.17A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

 

1.18- Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 

Contrato, a contratante poderá aplicar à(s) empresa(s) vencedora(s), garantida a prévia defesa, 

as seguintes penalidades: 

 

a) advertência;  

 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor totalda proposta ou lance ofertado 

pela Licitante desistente, devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do 
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lance, após o encerramento da fase de lances, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

previstas neste Edital;  

 

c) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta, devidamente 

atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei nº 

8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de 

Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, 

caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;  

 

d) pelo atraso injustificado para o início da execução do objeto multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento), por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do 

art. 412 do Código Civil, incidente sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa de 

que trata esta alínea não impede a anulação unilateral da contratação. 

 

e) pela inobservância dos prazos no fornecimento dos produtos, multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento), por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do 

art. 412 do Código Civil, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho. A aplicação da 

multa de que trata esta alínea não impede a anulação unilateral da contratação; 

 

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, nos casos de 

anulação da contratação por culpa da CONTRATADA.  

 

1.19 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 

outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da licitante vencedora 

por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura Municipal.  

 

1.20. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal.  

 

1.21. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na 

Prefeitura Municipal, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja 

superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

 

1.22. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

1.23. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 

forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

 

1.24. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na entrega do 

material advier de caso fortuito ou de força maior.  

 

1.25. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

detentora do Registro de Preços: 
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a) Providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e 

pertinentes aos produtos de que tratará a Ata de Registro de Preços; 

 

b) executar, fielmente, o objeto da Ata de Registro de Preços, comunicando imediatamente e 

com antecedência o representante legal da Prefeitura de Turvolândia, na hipótese de 

ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 

 

c) comunicar à Prefeitura, por escrito, qualquer anormalidade no fornecimento e prestar 

informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela 

prefeitura; 

 

d) pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

da Ata de Registro de Preços. A inadimplência da detentora da ata, referente a esses encargos, 

não transfere à Prefeitura de Turvolândia responsabilidade por seu pagamento; 

 

e) por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos 

e que redundem em aumento de despesas para a Prefeitura de Turvolândia;  

 

f) pelos danos causados diretamente à Prefeitura e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, quando do fornecimento dos produtos; 

 

g) a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preços, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, 

ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e expressa da Prefeitura de 

Turvolândia, sob pena de rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços; 

 

h) a manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as 

obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

 

1.26. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

Prefeitura de Turvolândia: 

 

a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a detentora da ata de Registro 

de Preços; 

 

b) notificar, formal e tempestivamente, a detentora da ata de Registro de Preços sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento da Ata. 

 

c)notificar a detentora da Ata de Registro de Preços por escrito e com antecedência, sobre 

multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

 

d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
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1.27. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta das dotações 

orçamentárias vigentes. 

 

1.28. a) Considerado o prazo de validade estabelecido no item I 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 1.488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, e vedados 

qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de UM ANO, contado a 

partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do 

Pregão nº 038/2013, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos 

de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 

 

b)Os valores adjudicados aos licitantes poderão ser revistos mediante solicitação da 

contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do registro de preços, 

na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93. 

 

c)As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência 

do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de 

demonstração analítica de seu impacto nos custos registrados. 

 

1.29. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e 

nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal 8.666/93, ou a pedido justificado do 

interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

 

1.30. A detentora da Ata 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 ELETRÔNICO nº 027/2021. 

 

1.31. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 

dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2021, com seus anexos, e a 

proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

 

1.32. Aplica-se subsidiariamente às contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços 

o Código de Defesa do Consumidor. 

 

1.33. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de 

Preços, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais normas 

aplicáveis.Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

 

1.34. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu serão 

dirimidas no Foro da Comarca de Itajubá – MG, esgotadas as vias administrativas. 

 

 

______________________ 

José Nelson Martins 

Prefeito 
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