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entidade da Administração Direta deste 

Município, sendo referida entidade 

inteiramente responsável pelo conteúdo 

aqui publicado.  

 

ACERVO 
 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de 
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através da internet, por meio do seguinte 

endereço eletrônico: 

www.davinopolis.ma.gov.br Para pesquisa 

por qualquer termo e utilização de filtros, 
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TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021. 

A Prefeitura Municipal de Davinópolis, através de seu Presidente 
da CPL toma público para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo Menor Preço 

Global, objetivando: Contratação de Empresa Especializada para 
Reforma das Unidades Básicas de Saúde do Município de 

Davinópolis, conforme Projeto Básico. ABERTURA: 21 de maio 

de 2021 às 09:00hrs, na Sala de reunião da Comissão Permanente 

de Licitação, situada na Rua 05, s/n, Centro, Davinópolis – MA, 
sendo presidida pelo Presidente da CPL. O edital e seus anexos 

encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão 

Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas, ou através do 

Portal da Transparência do Município pelo endereço 
www.davinopolis.ma.gov.br e pelo SACOP do Tribunal de Contas 

do Estado do Maranhão. Davinópolis – MA; 04 de maio de 

2021.Raimundo Nonato de Almeida dos Santos .Prefeito Municipal 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 

016/2021. 

A Prefeitura Municipal de Davinópolis – MA, através de seu 

Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e 

subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 
forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de 

serviços comuns,;  e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; , da Lei Complementar 
n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 

certame, licitação na modalidadePregão Eletrônico, do tipo 

Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para 

Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada para 
Serviço de Confecção de Artefatos de Cimento e Materiais Pré- 

Moldados, a fim de Atender as Demandas de Obras de 

Manutenção dos Logradouros Públicos e Estradas Vicinais do 

Município de Davinópolis - MA. A sessão será realizada através 
do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico 

https://licitanet.com.br/, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta 

Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data 

de abertura agendada para 17 de Maio de 2021 às 09:00. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona 

a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas, 

ou através do Portal da Transparência do Município pelo 

endereço www.davinopolis.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço 
Portal Licitanet, https://licitanet.com.br/. Davinópolis – MA, 4 de 

Maio de 2021. Vanderson Campelo dos Santos. Pregoeiro 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021 

A Prefeitura Municipal de Davinópolis (MA) torna público aos 

interessados que, em sessão iniciada no dia 16 de abril de 2021, às 
09:00hrs, na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2021, tendo 

como objeto o registro de preços para eventual e futura contratação 

de empresa para fornecimento de material elétrico destinado à 

manutenção iluminação pública do município de Davinópolis MA, 
foram consagradas vencedoras as empresas  BELALUZ 

COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI-CNPJ n° 

20.444.891/0001-82, empresa CONSTRULUZ COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI-CNPJ n° 21.162.928/0001-42 e PONTO 

ELETRICO LTDA-CNPJ n° 07.538.708/0001-6. Davinópolis 

(MA), 04 de maio de 2021. Vanderson Campelo dos Santos-

Pregoeiro. 

 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  PROCESSO 

ADMINISTRATIVO: 013.2021 REFERENTE: TOMADA DE 
PREÇO 004/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS CONTRATADA: 

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA, CNPJ N° 

23.246.740/0001-08 VALOR: R$ 451.782,94  (quatrocentos e 
cinquenta e um mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e 

quatro centavos).Em face dos elementos constantes no processo 

Administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e 

validade dos atos praticados pela Comissão de Licitação, , que 
ADJUDICOU em favor da IMPERCOMEX CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ N° 23.246.740/0001-08, pelo valor de : R$ 

451.782,94  (quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e oitenta 

e dois reais e noventa e quatro centavos), para a Contratação de 
empresa para serviço de pavimentação em bloquetes sextavados e 

execução de drenagem superficial (meio-fio e sarjeta) em trechos 

de vias urbanas localizadas na sede de Davinópolis MA, objeto da 

presente contratação, por ter apresentado a oferta dentro dos limites 
orçados pela administração, HOMOLOGO, o presente 

procedimento, com fulcro no art. 43, Inciso IV da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações. RAIMUNDO NONATO DE 

ALMEIDA DOS SANTOS - Prefeito Municipal. Davinópolis – 
MA, 03 de maio de 2021 

 

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2021. TOMADA DE 

PREÇOS 004/2021 CONTRATANTE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS CONTRATADA: 

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA, CNPJ N° 
23.246.740/0001-08 OBJETO: a Contratação de empresa para 

serviço de pavimentação em bloquetes sextavados e execução de 

drenagem superficial (meio-fio e sarjeta) em trechos de vias 

urbanas localizadas na sede de Davinópolis MA PRAZO: INÍCIO: 
04.05.2021 TÉRMINO:04.11.2021. VALOR: de R$ 451.782,94 

(quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e oitenta e dois reais 

e noventa e quatro centavos). Raimundo Nonato de Almeida dos 

Santos – Prefeito. Davinópolis – MA, 04 de maio de 2021 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 

Nº do Pregão Eletrônico: 010/2021  

Nº do Processo: 010/2021 

Nº da ATA: 010.1/2021 

Validade:  04/05/2022 

PREÂMBULO 

Aos 4 de Maio de 2021, a Prefeitura Municipal de Davinópolis, 

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-

ESTRUTURA E TRANSPORTES, inscrita no CNPJ nº 

01.616.269/0001-60, com sede na Rua Dávila, SN, Centro, 

Davinópolis, Maranhão, neste ato representada por Madson  Carlos 

Chaves Sipaúba, Secretário Municipal de Infraestrutura e 
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Transportes, brasileiro, casado(a), portador(a) do CPF nº  e do RG 

nº 00092334455566, doravante denominado simplesmente 

GERENCIADOR, a empresa BELALUZ COMERCIO E 

ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n° 20.444.891/0001-82, sediada na 

AV GETULIO VARGAS, 1709, CENTRO, e-mail 

comprasbelaluz@hotmail.com, neste ato representada por, Joaquim 

Quirino Cruz, Brasileiro, Casado(a), portador do CPF nº 

343.257.003, RG Nº 0289235920058, residente e domiciliado na 

Avenida Getúlio Vargas, 1709, Centro, Imperatriz, Maranhão, 

doravante simplesmente BENEFICIÁRIO, lavram a presente ATA 

de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo 

2001-00-20 que deu origem ao Pregão Eletrônico 010/2021, que 

tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E 

FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO À 

MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

DAVINÓPOLIS MA. , RESOLVEM REGISTRAR PREÇOS, 

observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo 

de referência da Licitação referenciada, atendendo as condições 

previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei n° 10.520/2002, Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 

previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; , da Lei 

Complementar Federal N° 123/2006, da Lei N° 8.666/1993, bem 

como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-

se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes. 

DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO 

1.1. Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, 
independente de transcrição, o edital do Pregão 

Eletrônico  Nº 010/2021  e a proposta de preços 

contendo os preços dos itens acima registrados.. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1. A vigência da presente ATA de Registro de Preços 

(ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado 

seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE 
informado em seu cabeçalho 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – GERENCIA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos 
aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Transportes, através de 

servidor designado, competindo-lhe: 

3.1.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos 
quantitativos fornecidos e das especificações dos 

produtos ou serviços registrados; 

3.1.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os 
quantitativos necessários e demais informações 

necessárias à emissão da nota de empenho ou 

contrato, se for o caso; 

3.1.3. Notificar o fornecedor registrado, via fax, telefone 
ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou 

outro meio hábil para a contratação; 

3.1.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas 

contratações sejam mantidas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

bem como a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou 

documentos vencidos; 
3.1.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos 

de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado; 

3.1.6. Subsidiar a administração nos processos de 
aplicação de penalidade, inclusive quanto ao 

descumprimento de obrigações pelo fornecedor; 

3.1.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o 

cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação e na ATA. 

3.1.8. A presente ATA poderá ser utilizada para 

contratações do respectivo objeto, por qualquer 

outro da Administração Pública, Direta ou 
Indireta. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO NA ATA E 

REVISÃO DE PREÇOS 

4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados 

pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 

que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93. 
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em 

decorrência de eventual redução dos preços praticados 

no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, 

bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na 

alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 

8.666/93. 
4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço 

praticado no mercado por motivo superveniente, esta 

Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 

4.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços 

aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura 

Municipal deverá proceder à revogação da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 
4.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão 

não poderão ultrapassar os praticados no mercado, 

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 

valor originalmente constante da proposta do 
fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 

registro, momento em que se estabelece a equação 

econômico-financeira. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA ADESÃO A ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a 

presente ATA, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública, direta ou indireta, que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência 

desta Prefeitura Municipal. 
5.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do 

registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura 

Municipal para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta 

Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes. 

5.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na presente 

ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos 
participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, 

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na 

mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
6.1.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de 

Registro de Preços; 
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6.1.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no 

prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

6.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando 
este se tornar superior ao praticado no mercado; 

6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do 

caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da 

Lei Nº 10.520/02; 
6.1.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses 

previstas no instrumento convocatório e nesta 

ATA será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

6.1.6. O cancelamento do registro de preços poderá 

ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO 

7.1. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, 

será feita por intermédio de CONTRATO, observando-

se o que segue: 

7.1.1. Fica reservado a Administração, o direito de 
substituir o contrato por outros instrumentos 

hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA 

DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 

(ora denominada Ordem de Fornecimento) ou 
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, 

conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 

8.666/93 alterações posteriores. 

7.1.2. É dispensável o contrato e facultada a substituição 
prevista no item acima, a critério da 

Administração e independentemente de seu valor, 

nos casos de compra com entrega imediata e 

integral dos bens adquiridos, dos quais não 
resultem obrigações futuras, inclusive assistência 

técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

7.1.3. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis 
mencionados no item anterior, independentemente 

de transcrição, todas as cláusulas constantes na 

minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão 

Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de 
Registro de Preços e a proposta de preços da 

empresa vencedora. 

  

8. CLÁUSULA OITAVA – DO DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. São partes integrantes da presente ATA, 

independentemente de sua transcrição, o Edital do 

Pregão citado no cabeçalho e as propostas das 
licitantes; 

8.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços 

(ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras 

solicitações; 
8.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato 

administrativo que possa ser firmado entre esta 

Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em 

minuta anexado ao instrumento convocatório; 
8.4. Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, 

com o cadastro de reserva das empresas signatárias que 

aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais 

ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e 
referência. 

8.5. Fica eleito a Comarca responsável pela cidade de 

Davinópolis como Foro para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da presente ATA de Registro de Preços 

(ARP), que não puderem ser administrativamente 

solucionados, renunciando, como renunciado têm, a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja, até 
mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer 

das partes.Davinópolis – MA, 4 de Maio de 2021. 

PELA GERENCIADORA 

Madson  Carlos Chaves Sipaúba 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E 

TRANSPORTES 

 

PELO BENEFICIÁRIO 

Joaquim Quirino Cruz 

BELALUZ COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 

Nº do Pregão Eletrônico: 010/2021  

Nº do Processo: 010/2021  

Nº da ATA: 010.2/2021 

Validade:  04/05/2022 

PREÂMBULO 

Aos 4 de Maio de 2021, a Prefeitura Municipal de Davinópolis, 

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-

ESTRUTURA E TRANSPORTES, inscrita no CNPJ nº 

01.616.269/0001-60, com sede na Rua Dávila, SN, Centro, 

Davinópolis, Maranhão, neste ato representada por Madson  Carlos 

Chaves Sipaúba, Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Transportes, brasileiro, casado(a), portador(a) do CPF nº  e do RG 

nº 00092334455566, doravante denominado simplesmente 

GERENCIADOR, a empresa CONSTRULUZ COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI, CNPJ n° 21.162.928/0001-42, sediada na AV 

GETULIO VARGAS, 1577, CENTRO, Imperatriz, Maranhão, e-

mail contruluz2020@gmail.com, neste ato representada por, 

Emidio Pires de Moura Neto, Brasileiro, Solteiro(a), portador do 

CPF nº 055.170.183, RG Nº 0354032120085 SSP/MA, residente e 

domiciliado na Avenida Tancredo Neves, 1012, Jardim Oriental, 

Imperatriz, Maranhão, doravante simplesmente BENEFICIÁRIO, 

lavram a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao 

Processo Administrativo 2001-00-20 que deu origem ao Pregão 

Eletrônico 010/2021, que tem como objeto REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 

ELETRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO 

PUBLICA DO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS MA. , 

RESOLVEM REGISTRAR PREÇOS, observados as 

especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência 

da Licitação referenciada, atendendo as condições previstas no 

edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na 

Lei n° 10.520/2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; , da Lei Complementar 

Federal N° 123/2006, da Lei N° 8.666/1993, bem como, as 

cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta 

ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes. 

DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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IT

E

M 

DESC

RIÇÃ

O 

MARC

A 

UNI

DAD

E 

QUAN

TIDAD

E 

PREÇ

O UNI

D. 

PREÇO

 TOTA

L 

6 

BASE 

P/REL

E 
FOTO-

CELU

LA 

TECN

OLINS

A 

UNI
D 

300 
R$ 
11,80 

R$ 
3.540,00 

14 

LAMP

. LED 
ULTR

A 30W 

BIV 

6400K 

AVAN

T 

UNI

D 
200 

R$ 

30,50 

R$ 

6.100,00 

15 

LAMP

. LED 
ALTA 

POTÊ

NCIA 

40W 
BIV 

6500K 

E-40 

AVAN

T 

UNI

D 
200 

R$ 

41,90 

R$ 

8.380,00 

22 

CABO 

PP 
500V 

2X1.50

MM 

LAME

SA 

MET

RO 
1000 R$ 4,50 

R$ 

4.500,00 

TOTAL R$ 22.520,00 

 

9. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO 

9.1. Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, 

independente de transcrição, o edital do Pregão 

Eletrônico  Nº 010/2021  e a proposta de preços 

contendo os preços dos itens acima registrados.. 

 

10. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

10.1. A vigência da presente ATA de Registro de Preços 

(ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado 

seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE 
informado em seu cabeçalho 

 

11. CLÁUSULA TERCEIRA – GERENCIA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos 

aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Transportes, através de 

servidor designado, competindo-lhe: 
11.1.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos 

quantitativos fornecidos e das especificações dos 

produtos ou serviços registrados; 

11.1.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os 
quantitativos necessários e demais informações 

necessárias à emissão da nota de empenho ou 

contrato, se for o caso; 

11.1.3. Notificar o fornecedor registrado, via fax, telefone 
ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou 

outro meio hábil para a contratação; 

11.1.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas 

contratações sejam mantidas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

bem como a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou 

documentos vencidos; 

11.1.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos 

de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado; 
11.1.6. Subsidiar a administração nos processos de 

aplicação de penalidade, inclusive quanto ao 

descumprimento de obrigações pelo fornecedor; 

11.1.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o 
cumprimento das condições ajustadas no edital da 

licitação e na ATA. 

11.1.8. A presente ATA poderá ser utilizada para 

contratações do respectivo objeto, por qualquer 
outro da Administração Pública, Direta ou 

Indireta. 

 

12. CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO NA ATA E 

REVISÃO DE PREÇOS 

12.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados 

pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 

que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93. 
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em 

decorrência de eventual redução dos preços praticados 

no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, 

bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na 

alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 

8.666/93. 
12.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço 

praticado no mercado por motivo superveniente, esta 

Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 

12.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços 

aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
12.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura 

Municipal deverá proceder à revogação da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 
12.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão 

não poderão ultrapassar os praticados no mercado, 

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 

valor originalmente constante da proposta do 
fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 

registro, momento em que se estabelece a equação 

econômico-financeira. 

 

13. CLÁUSULA QUINTA – DA ADESÃO A ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a 

presente ATA, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública, direta ou indireta, que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência 

desta Prefeitura Municipal. 
13.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do 

registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura 

Municipal para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 

13.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta 

Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes. 
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13.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na presente 

ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos 

participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, 

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na 
mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

 

14. CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

14.1.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de 

Registro de Preços; 
14.1.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no 

prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

14.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando 

este se tornar superior ao praticado no mercado; 
14.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do 

caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da 

Lei Nº 10.520/02; 

14.1.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses 
previstas no instrumento convocatório e nesta 

ATA será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 
14.1.6. O cancelamento do registro de preços poderá 

ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados. 

 

15. CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO 

15.1. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, 
será feita por intermédio de CONTRATO, observando-

se o que segue: 

15.1.1. Fica reservado a Administração, o direito de 

substituir o contrato por outros instrumentos 
hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA 

DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 

(ora denominada Ordem de Fornecimento) ou 

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, 
conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 

8.666/93 alterações posteriores. 

15.1.2. É dispensável o contrato e facultada a substituição 

prevista no item acima, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, 

nos casos de compra com entrega imediata e 

integral dos bens adquiridos, dos quais não 

resultem obrigações futuras, inclusive assistência 
técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

15.1.3. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis 

mencionados no item anterior, independentemente 
de transcrição, todas as cláusulas constantes na 

minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão 

Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de 

Registro de Preços e a proposta de preços da 
empresa vencedora. 

  

16. CLÁUSULA OITAVA – DO DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. São partes integrantes da presente ATA, 

independentemente de sua transcrição, o Edital do 

Pregão citado no cabeçalho e as propostas das 

licitantes; 

16.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços 
(ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras 

solicitações; 

16.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato 

administrativo que possa ser firmado entre esta 
Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em 

minuta anexado ao instrumento convocatório; 

16.4. Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, 

com o cadastro de reserva das empresas signatárias que 
aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais 

ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e 

referência. 

16.5. Fica eleito a Comarca responsável pela cidade de 
Davinópolis como Foro para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da presente ATA de Registro de Preços 

(ARP), que não puderem ser administrativamente 

solucionados, renunciando, como renunciado têm, a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, até 

mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer 

das partes.Davinópolis – MA, 4 de Maio de 2021. 

PELA GERENCIADORA Madson  Carlos Chaves 
Sipaúba SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-

ESTRUTURA E TRANSPORTES PELO 

BENEFICIÁRIO Emídio Pires de Moura Neto 

CONSTRULUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 

Nº do Pregão Eletrônico: 010/2021  

Nº do Processo: 010/2021  

Nº da ATA: 010.3/2021 

Validade:  04/05/2022 

PREÂMBULO 

Aos 4 de Maio de 2021, a Prefeitura Municipal de Davinópolis, 

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-

ESTRUTURA E TRANSPORTES, inscrita no CNPJ nº 

01.616.269/0001-60, com sede na Rua Dávila, SN, Centro, 

Davinópolis, Maranhão, neste ato representada por Madson  Carlos 

Chaves Sipaúba, Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Transportes, brasileiro, casado(a), portador(a) do CPF nº  e do RG 

nº 00092334455566, doravante denominado simplesmente 

GERENCIADOR, a empresa PONTO ELETRICO LTDA, CNPJ 

n° 07.538.708/0001-40, sediada na AV GETULIO VARGAS, 

2025, CENTRO, Imperatriz, Maranhão, e-mail 

santaninha@plannercontabil.com, neste ato representada por, 

Hayram Teixeira de Rezende, Brasileiro, Casado(a), portador do 

CPF nº 053.750.173, RG Nº 206736820029, residente e 

domiciliado na Rua São Sebastião, 00, Nova Imperatriz, Imperatriz, 

Maranhão, doravante simplesmente BENEFICIÁRIO, lavram a 

presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo 

Administrativo 2001-00-20 que deu origem ao Pregão Eletrônico 

010/2021, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO 

DESTINADO À MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO 

MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS MA. , RESOLVEM 

REGISTRAR PREÇOS, observados as especificações, os preços 

e os quantitativos do termo de referência da Licitação referenciada, 

atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-

se as partes às normas constantes na Lei n° 10.520/2002, Decreto 

nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de 
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Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993; , da Lei Complementar Federal N° 123/2006, da Lei 

N° 8.666/1993, bem como, as cláusulas e condições abaixo 

estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo 

e obrigacional às partes. 

DOS PREÇOS REGISTRADOS 

IT

E

M 

DESCR

IÇÃO 

MAR

CA 

UNI

DAD

E 

QUAN

TIDAD

E 

PREÇ

O UNI

D. 

PREÇO

 TOTA

L 

1 

LUMIN

ÁRIA 

PÚBLIC

A LED 
90W 

BIV 

REL

UZ 

UNI

D 
150 

R$ 

190,00 

R$ 
28.500,0

0 

3 

LUMIN

ÁRIA 

PÚBLIC

A MDA-
2 E-27-

160W 

ABERT

A 

OLIV
O 

UNI
D 

100 
R$ 
33,00 

R$ 
3.300,00 

4 

BRAÇO 
P/LUMI

NÁRIA 

1.00M X 

3/4 

OLIV

O 

UNI

D 
100 

R$ 

37,00 

R$ 

3.700,00 

5 

RELE 

FOTOE
LETRIC

O NF 

1000VA 

220V 

EXA

TRO
N 

UNI

D 
500 

R$ 

16,00 

R$ 

8.000,00 

11 

CABO 
FLEXÍV

EL 

2.50MM 

750 AZ 

NAM

BEI 

MET

RO 
2000 R$ 2,24 

R$ 

4.480,00 

23 

CABO 

PP 500V 
2X4.00

MM 

NAM
BEI 

MET
RO 

500 R$ 6,20 
R$ 
3.100,00 

24 

REATO

R V. 

METÁL
ICO E-

400W 

220V 

220V 
AFP 

INTR

AL 

UNI

D 
50 

R$ 

65,40 

R$ 

3.270,00 

25 

REATO
R 

V.SODI

O E-

400W 
220V 

AFP 

INTR

AL 

UNI

D 
50 

R$ 

57,10 

R$ 

2.855,00 

28 

LAMP. 

VAPOR 

MERCÚ
RIO 

80W E-

27 

OUR

OLU

X 

UNI
D 

500 
R$ 
64,14 

R$ 

32.070,0

0 

TOTAL R$ 89.275,00 

17. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO 

17.1. Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, 
independente de transcrição, o edital do Pregão 

Eletrônico Nº 010/2021 e a proposta de preços 

contendo os preços dos itens acima registrados. 

18. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

18.1. A vigência da presente ATA de Registro de Preços 

(ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado 

seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE 
informado em seu cabeçalho 

19. CLÁUSULA TERCEIRA – GERENCIA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

19.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos 
aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Transportes, através de 

servidor designado, competindo-lhe: 

19.1.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos 
quantitativos fornecidos e das especificações dos 

produtos ou serviços registrados; 

19.1.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os 

quantitativos necessários e demais informações 
necessárias à emissão da nota de empenho ou 

contrato, se for o caso; 

19.1.3. Notificar o fornecedor registrado, via fax, telefone 

ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou 
outro meio hábil para a contratação; 

19.1.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas 

contratações sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
bem como a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou 

documentos vencidos; 

19.1.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos 
de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado; 

19.1.6. Subsidiar a administração nos processos de 

aplicação de penalidade, inclusive quanto ao 
descumprimento de obrigações pelo fornecedor; 

19.1.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o 

cumprimento das condições ajustadas no edital da 

licitação e na ATA. 
19.1.8. A presente ATA poderá ser utilizada para 

contratações do respectivo objeto, por qualquer 

outro da Administração Pública, Direta ou 

Indireta. 
 

20. CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO NA ATA E 

REVISÃO DE PREÇOS 

20.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados 
pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 

que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93. 

20.2. Os preços registrados poderão ser revistos em 

decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, 

bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na 
alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 

8.666/93. 

20.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço 

praticado no mercado por motivo superveniente, esta 
Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 
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20.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços 

aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
20.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura 

Municipal deverá proceder à revogação da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 
20.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão 

não poderão ultrapassar os praticados no mercado, 

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 

valor originalmente constante da proposta do 
fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 

registro, momento em que se estabelece a equação 

econômico-financeira. 

 

21. CLÁUSULA QUINTA – DA ADESÃO A ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

21.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a 

presente ATA, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública, direta ou indireta, que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência 

desta Prefeitura Municipal. 
21.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do 

registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura 

Municipal para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 

21.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta 

Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes. 

21.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na presente 

ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos 
participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, 

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na 

mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 

 

22. CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 

22.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
22.1.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de 

Registro de Preços; 

22.1.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no 

prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
22.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando 

este se tornar superior ao praticado no mercado; 

22.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do 

caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da 
Lei Nº 10.520/02; 

22.1.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses 

previstas no instrumento convocatório e nesta 

ATA será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

22.1.6. O cancelamento do registro de preços poderá 

ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados. 

23. CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO 

23.1. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, 

será feita por intermédio de CONTRATO, observando-

se o que segue: 
23.1.1. Fica reservado a Administração, o direito de 

substituir o contrato por outros instrumentos 

hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA 

DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 
(ora denominada Ordem de Fornecimento) ou 

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, 

conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 

8.666/93 alterações posteriores. 
23.1.2. É dispensável o contrato e facultada a substituição 

prevista no item acima, a critério da 

Administração e independentemente de seu valor, 

nos casos de compra com entrega imediata e 
integral dos bens adquiridos, dos quais não 

resultem obrigações futuras, inclusive assistência 

técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
23.1.3. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis 

mencionados no item anterior, independentemente 

de transcrição, todas as cláusulas constantes na 

minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão 
Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de 

Registro de Preços e a proposta de preços da 

empresa vencedora. 

  

24. CLÁUSULA OITAVA – DO DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1. São partes integrantes da presente ATA, 

independentemente de sua transcrição, o Edital do 
Pregão citado no cabeçalho e as propostas das 

licitantes; 

24.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços 

(ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras 
solicitações; 

24.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato 

administrativo que possa ser firmado entre esta 

Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em 
minuta anexado ao instrumento convocatório; 

24.4. Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, 

com o cadastro de reserva das empresas signatárias que 

aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais 
ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e 

referência. 

24.5. Fica eleito a Comarca responsável pela cidade de 

Davinópolis como Foro para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da presente ATA de Registro de Preços 

(ARP), que não puderem ser administrativamente 

solucionados, renunciando, como renunciado têm, a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja, até 
mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer 

das partes.  

Davinópolis – MA, 4 de Maio de 2021. PELA 

GERENCIADORA Madson  Carlos Chaves Sipaúba 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTES PELO BENEFICIÁRIO Hayram Teixeira de 

Rezende PONTO ELETRICO LTDA 
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