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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 86/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nr 036/2019 
PROCESSO N9 0862/2019 

Ao~ 07 (sete) dias do mês de agosto do ano de 2019, autorizado pelo ato de folhas (624/625) 
d.J processo do Pregão Presencial n!! 036/2019, fol expedida a presente Ata de Registro de 

Preços, de acordo com o disposto no artigo i.5!! da Lei Federal n2 8.666/93 e Decreto Municipal 

n2 449/2010 que, conjuntamente c:am as condições a seguir estipuladas, regem o 
relacionamento obrigacional entre o ó~<?ÃO GERENCIADOR, o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, 

pessoa jurídica de direito público, de,tidamen~e inscrito no CGC/MF sob o n.!! 

27.167.394/0001-23, com s·~de na Rua Desembargador Epami.nondas Amaral, n.º 58, Centro, 

lúna - ES, neste ato represéntado pelo Prefeito Municipal, Sr. WELITON VIRGILIO PEREIRA, 
Prefeito Municipal, brasii~ir·:>, casado, servador público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e 
RG n.!! :!.1.639-8, reside .,t~ e domiciliado t; Rodovifl ES,. nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa 
Senhora das Graças, nestl~ ~:iunicípio e o DE'íl: i\:TOR DA ATA: 

Empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO FADLALAH EIREU, lnscrita no CNPJ sob o n.!! 

27.227.762/0001-81, com sede no Córrego C3mbraia, s/nº, zona rurõl, lbatiba/ES, cep: 29.395-
000, t(~lefone: (28)99956-6495 '= (28)99933-3409, endereço eletrônico: 
rjfconstrutora@gmail.com, neste ato repi·esentada por TAMIRIS DE OLIVEIRA PEREIRA 

FADLALAH, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF n.!! 152.544.307-02 e RG n.!! 

21.601.36.1 SSP/MG, resider)te no Córrego Car.1braia, s/nº, zona rural, lbatiba/ES, cep: 29.395-
000. 

Os prP.t,:os registrados do D·~tc~ntor da Ata seg~e em anexe (anexo 2). 

Integrá esta Ata de Regisu .~ de Preços o pertinente Edital dP. licitação e respectivos anexo!., 

cujas disposições vinc~lam ambas as partes. 

01 -CLÁUSULA PRIMEIRA · OBJETO: .. 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a formação ~EGISTRO DE PREÇOS DE PRÉ
MOLDADOS (BLOCO, MEIO-FIO E TUBO Df CONCRETO), GRELHA E TAMPÃO DE FERRO, 

conforme normas e especifice~ções do processo licitatório nº 036/2019 na modalidade Pregão 

Presenci;;l do tipo menor preçc unitário. 

02 - CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

2.1. A existência do registro dos preços não obrigará a Administração a firmar contratações 

que deles poderão advir, facultada a realização de lir.ltação e..:pecífica ou a contratação direta 
para a aquisição pretend ida nas hipóteses previstas na l ei Federa l 8.666/93, mediante 
fundamentação, asseguraMo-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 
2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuadoi;) dentre dos 30. (trinta) dias seguintes ao da 
apresentação à Prefeitura M unicipal de J(.,,a de dcwmeqto(s) fiscal(is) háb:l(eis), sem · ., ---~~~-rr ·~ ... r.~t'P~~~~·t~~mwnn~~u.tr.~.~,· r ::::str..=J~ 
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emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma 'prevista no art. 73 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 

2.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is}, o(s} mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 

será contado a partir da dáta de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida . 

2.4. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 

2.5. Os pagamentos serão efetuados através rle·depósito em conta corrente do fornecedor, 

no Banco por ele indicado e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto 
licitado, constant e no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do 
funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos. 

2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento 
até o efetivo pagamento. 

03 - CLÁUSULA TERCEIRA _:EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 

designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 

de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
disposições deste contrato/ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente 
fiscalizador do contratante.:será o Sr. Rômulo Reis de Almeida, matricu la nº 029327, Flaviano 
Sanguini de Oliveira, matricula nº 307560, Paulo Sergio Prudente, matricula nº 303480, 
Fernando Aparecido Batist~ Silveira, matricula n2 304165, nomeado por Portaria subscrita 
pelo Gabinete do Prefeito. 
3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos e 
respectivos locais de armazenagem, caso haja, prestando todas as informações e 

esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 
3.4. A fiscalização da quali~ade do (s) produto (s) ficará (ão) sob responsabilidade do Órgão 
gerenciador, que poderá recusar o produto (s) que não atendam as normas técnicas 

específicas. 
3.5. A administração dispõe de noventa (90) dias, contados da data referida no item 1.2 do 
edital que procedeu à Ata, para convocar o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro 
de Preços. Escoado o prazo sem convocação, o licitante vencedor não mais está obrigado a 

tanto. . .:• 
3.6. os preços registrados \/incularão os respectivos contratados enquanto viger a Ata de 

Registro de Preços. 

04- CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorr~ntes deste certame correrão ·pela dotação orçamentária: 

090001.1512200152.065.33903000000- Fiel!! ~35, ~9~0pl.;;;~~100163.033.3~,9?300';,?0~~ 
~-. . . - ·-04~~, . . ~ ...,- -~ - . . 
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Ficha 447, e os empenhos, desde já autorizados pelo Ordenador de Despesa, serão feitos na 
medida necessária à cobertura das autorizações de fornecimento. 

05- CLÁUSULA QUINTA- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA: 
5.1. As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 
5.2. A ata de registro de preços vigerá por 12 {doze) meses, a contar de sua publicação 
resumida no Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação. 
5.3. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preças que poderão ser formalizadas 
pelos instrumentos subsidiários tratados no art. 62 da lei nº 8.666/93, desde que observadas 
as condições pertinentes 'vigerão do recebimento da autorização de fornecimento pelo 
contratado até o pagamento por parte da Administração, observadas a forma de 
fornecimento. · 

5.4. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela 
decorrentes. 

5.4.1. Encerrada a vigência da Ata, seu subscritor não poderá receber novas autorizações de 
fornecimento, ainda que datadas e exped idas antes do vencimento da Ata. 

06- CLÁUSULA SEXTA - OAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiveram 
a proposta, falharem na execução da ata de registro de preços, comportarem - se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem qualquer espécie de fraude, serão aplicadas, 
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 
Administração Pública Municipal: 
6.1.1. Advertência; 
6.1.2. Multa: 
a) 0,33% por dia de atraso; na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, 
calculado sobre o valor cor~espondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não ~ntrega do produto, nãr; execução do serviço/fornecimento ou 
rescisão contratual, por culpa da contratada. cak:ulado sobre a parte inadimplente; 
c) de até 20% calculado sobre o valor da ata de registro de preços, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula da ata dé registro de preços, exceto prazo de entrega; 
d) Multa 1% por dia sobre ó valor total dos lotes arrematados 'pelo licitantes, limi tado a 15%, 
pelo não cumprimento do pr-azo de assinatura da ata, calculada pela fórmula: 
M = 0,01 x C x D 
Onde: 
M =Valor da Multa, 
C = Valor da ata 
D = Número de dias de at;aso 
6.1.3. Suspensão tempor~ria de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazc ~·âo superior a OS (dnco) anos, quando a fornecedora convocada 
dentro do prazo de validad.e da sua proposta: 
a) não celebrar o contrato/ata no prazo de· sete dias corridos, contados do recebimento da 
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b) deix~r de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução d.e c.:eu objeto; 
d) não .mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na exeçução do contrato/ata; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal· . 

I 

h) por prazo indeterminado, quando a empresa rec~ber qualquer das multas previstas e não 
efetuar o pagamento. . 

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em 
caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 
6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a administração considerará, 
motivadõmente, a gravidad~ da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

6.3. A verificação poste riof de que, nos termos da lei, o decÍarante não se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 
conforme previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na 
aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contr~ditório e a ampla defesa. 
6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

07 -CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 

7 .1. A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 
da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do ar:tigo 80 da mesma Lei, se for o 

,. 
caso. 

·' 

08 - CLÁUSULA OITAVA- DA RESPONSABiliDADE DAS PARTES: 

8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 

instrumento; 
i 

8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução desta Ata; 
8.1.3. Gerenciar a ata até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas 

cláusulas na íntegra. ;, 
8.2. Constituem obrigações' dos subscritores da Ata: 
8.2.1. Fornecer os produtos· registrados na forma prevista nest'a Ata. 
8.2.2. Comprometer-se a e':"tregar os produtos na data acordada, constantes da autorização 
de fornecimento, emitida p~la Secretaria Municipal de Gestão_e Planejamento. 
8.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apohtadas pelo Setor responsável 

pelo recebimento e fiscalização. 
I 
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8.2.4. M anter dura"te a · • · d d - d 
• • _ li V1genc1a a Ata de Registro de Preços todas as con içoes e 

habJhtaçao e qualificação exigidas na licitação. , 
8·2·5. Garantir a entrega do material durante todo período de vigência da ata. 

09 -CLÁUSULA NONA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
9.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado nos seguintes ·casos: 

9.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 
fornecedor: 

9.1.1.1. Não cumprir a exigências da Ata de Registro de Preços; 
9.1.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho, autorização de fornecimento ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; · 

9.1.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado. 

9.1.1.4. Tiver presentes razões de interesse público. 
9.1.2. Pelo fornecedor, qu'ando, 'mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 
impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências da Ata 
de Registro de Preços: 
9.1.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 
defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 
9.1.4. O cancelamento do registro não pr~judica a possibilidade de aplicação de sanção 
admin istrativa, quando mptivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 
observados os critérios estabelecidos na cláusula sexta deste i{lstrumento. 
9.1.5. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores. 
9.1.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será efetivada através de publicação na l"'!prensa Oficial, considerando 
cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subseqúente ao da publicação. 
9.1.7. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do · preço registrado, deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos 
fatos que justifiquem o pe~·ido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA- DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO: 

10.1. Quando houver ne~cessidade de aquisição de produtos por algum dos órgãos 
participantes da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a 
ordem de fornecimento. ·' 
10.2. A Administração poderá prorrogar o prazo de recebimento da ordem de fornecimento, 
por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal 8.666/93, quando solicitado pelo 
licitante classificado, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração. 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA P~IMEIRA- DO FORO: 
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 

11.2. Fazem parte desta Ata de Registro de Preços o Edital de licitação e seus anexos, 
acrescido das informações obtidas no certame lidtatório, relacionadas no Anexo 2. 

Esta Ata é integrada dos seguintes anexos: 
I -Anexo 1-Termo de refe'rência; 
11- Anexo 2 - Preços registrados pelo detentor da ata. 

lúna/ES, 08 de agosto k~e 201~. ~ \ 

PREFEITUHA MUNICIP~ DE IÚ 
Weliton Virgílio Pe reira - ei Municipa·l · 

INDÚSTRIA E ~FÀOlALAH EIRELI 
Tamiris de Oliveira Pereira· Fadlalah I ou proci,;:·ador legalmente habilitado 
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1. OBJETO: 

7 

''fP.\TAJ!!-1 ~EOI'S(jo E~! ~ 
SETOR OE COUTHATOS 

ANEXO 1 
TERMO DE REFERtNCIA 

' 

._..,.4 -· 

1.1. A presente contratação tem por objeto registro de preço de PRÉ-MOLDADOS, a fim de 
atender as demandas das Secretarias Municipais de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, 

bem como, da Secretaria de Agricultura e Agronegócio, conforme especificações detalhadas 
constantes neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. O perímetro urbano do Município de lúna necessita de manutenção e reparos na 

pavimentação, rede de esgoto e rede pluvial. Necessita ainda de correções em sistemas que 

escoam as aguas de chuvas a fim de evitar erosão em diversos pontos da cidade/ tendo seus 

principais casos nas regiões mais altas da Zona Urbana do Município e seus Distritos. 
2.2. Quanto às necessidades existentes em sua Zona Rural, é público e notório que este órgão 
do poder executivo, através de suas Secretarias, executa diversas atividades no sentido de 

melhorar as condições de uso de nossas estradas vicinais1 para o escoamento dos produtos 

agrícolas que são hoje/ a base da economia Municipal. 
2.3. As construções de pontes, bem como, reparos das já construídas na zona rural do 
município fazem parte da fOtina de atividades desenvolvidas pelas secretarias requisitantes, 

sendo indispensável o registro de preços destes Pré-Moldados. 

3. FUNDAMENTO LEGAL: 
3.1. A contratação de pessoa jurídica para a execução das atividades acima mencionadas 
observará as normas e procedimentos administrativos da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 
1993, 10.520, de 17 de julho de 2002, 123, de 14 de dezembro de 2006, 147, de 07 de agosto 
de 2014 e em suas alterações. 

4. DOS SERVIÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES: 

4.1. A contratação objeto do presente Termo de Referência consiste basicamente em, 
atendidas as descrições c~nstantes no ANEXO 2, do menor preço por item, a descrição 
detalhada de cada material individualmente segue constante no ANEXO 2. 

S. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

5.1. A entrega deverá ocorrer de maneira fragmentada, de acordo com o andamento dos 
serviços ou demanda de ·.cada Secretaria, mediante autorização de fornecimento a ser 

expedida pela Secretaria : Municipal de Gestão e Planejamento. Uma vez expedida a 
autorização, a entrega deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze} dias corridos. 

5.2. ~ contrata?a deverá_,tornecer o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal de 
Gestao e Planejamento, Independente, de número mínimo para entrega do objeto em 
qualquer momento. · ' 
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5.3. A contratada deverá t __._. 
qualquer produto que pos ranlsportar e descarregar todo material, bem como recolher 

• sua a gum vício de fab · ~ 
extra a Prefeitura Mun· . 

1 
d . . ncaçao sem acarretar nenhum tipo de custo 

5.4. o forneciment ICI~a e luna, ficando o Munidpio livre de quaisquer responsabilidade$. 

disponibilidad 
0 

sera .. p.arcelado, e~1 quantidades variáveis, conforme a nccessidJde e 
e orçamentana da Prefeitura Municipal de lúna pelo per(odo de 12 (doze) 

meses contados da ass· t d ' . tna ura a ata de registro de preços. 
5

·
5

· Os maten ais serão entregues no Almoxarifado Centra l: Localizado na Avenldn Presidente 

Tancredo Neves, n2 950, Niterói, lúna/ES, CEP 29 390-000, no horário das 081100 às llhOO c 
das 13hOO às 17hOO. 

5.6. A entrega dos materiais será de acordo com a autorização de fornecimento emitida pela 
Secretária Municipal de Gestão e Planejamento. 

5.6.1. Em hipótese nenhuma o material poderá ser entregue sem o recebimento prévio da 
autorização de fornecimento, ficando a contratada submetida ao não pagamento desse 

material, e ainda às sanções previstas em lei por não executar o contrato/ata na (ntegra . 

6- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

6.1. A administração dispõe de noventa (90) dias, contados da data do Pregão, para convocar 
o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços, sendo esse o prazo mínimo de 
validade da proposta. . 
6.2. A Ata de Registro de Pr~ços terá vigência de um ano, a contar de sua publicação resumida 

na imprensa oficial, vedada sua prorrogação. 
6.3. Os preços registrados vincularão os respectivos pwponentes enquanto viger Ata de 
Registro de Preços. · 
6.4. Os preços ofertados deverão estar inclusos todos 0s custos inerentes à contratação, dentre 
eles os encargos socia is, impostos, taxas, seguros, licenças, hosped3gens, fretes, motorista e 
outros cu:;tos relacionados aos materiais, iilclusive garantias. Considerar-se-á que os preços 
propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços/materiais. Nenhuma 
reivindicação para pagamento adicional será considerada, scb qualquer pretexto. 

6.5. A existência de preços registrados não obriga o Município de lúna a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação vigente, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
7 .1. A execução deste instrumento será acompanhada e fisca'lizada por servidores 
previamente designados pela Administraçao, que anotará em ·registro própr io, todas as 
ocorrências relacionadas com a execuçib do presente, determinando o que for necessário à 
regularização de falhas óu defeitos obse;vados, sem o que rlão será permitido qualquer 
pagamento. 
7.2. O agente f iscalizador da contratante será nomeado através de Portaria subscrita pelo 

Gabinete do Prefeito. • 
7.3. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar z fiscal!z,~ç5c e a inspeção dos serviços, prestando 
todas as informações e e~clarecimentos solicitêldos. 
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pREFEITURA 
MUN,GíPAl 
DE túNA 

7.4. A fiscalização será exe ·d . · . 
. . rcr a no Interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
8 .1. As_ despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias 
fornecrdas previamente pelo Setor de Contabilidade. 

9. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
9.l.Constituem obrigações do contratante: 
a) Efetuar o Pagamento do preço previsto, nos termos do instrumento contratual; 
b) Designar servidor para acompanhar a execução do contrato/ata de registro de preços; 
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços até o seu vencimento, áé:Qmpanhando o cumprimento 
de todas suas cláusulas na íntegra. · 
9.2.Constituem obrigações da contratada: 
a) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável; 
b) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação; 
c) Garantir a entrega do material durante todo período de vigência da Ata; 
d) Comprometer-se a ent régar os materiais na data acordada, constantes na Autorização de 
Fornecimento, emitida pela·secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. 

10. PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
10.1. A entrega dos materiais será de acordo com Autorização de Fornecimento emitida pela 
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. 
10.2. Em hipótese nenhuma o material poderá ser entregue sem o recebimento prévio de 
Autorização de Fornecimentos (item 10.1.}, ficando a contratada submetida ao não 
pagamento desse material, e ainda às sanções previstas em lei por não executar o 
contrato/ata de registro de'preços na íntegra. 

11. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO: 
11.1. Foram consideradas·~encedoras as propostas .que, atendidas as especificações contidas 
no Edital e seus anexos, apresentaram o menor preço por item. 

, .. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRA TOS 

ANEXO- TERMO N° 000086/2019 - SEQUÊNCIA W000002363 

Origem Pregão Presencial N° 000036/2019 I Processo 1 ooo862/2019 

Contrato Termo N° 000086/2019 

Empresa INDUSTRIA E COMERCIO FADLALAH EIRELI 

CNPJ CNPJ: 27.227.762/0001-81 

Endereço 
CORREGO CAMBRAIA, S/N- ZONA RURAL -IBATIBA- ES- CEP: 29395000 

Secretaria 00006 ·SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS 

Local 00573 ·SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS 

Item Lote Especificação Marca UN Quant 

BLOCO DE CONCRETO HEXAGONAL 8CM 
FABRICACA 

002 003 tipo blokret ou equivalente na espessura de Sem e 
O PROPIA 

UN 18750,00 
resistencia mínima de 35 mpa. dimensões Sem x 30cm. 

BLOCO DE CONCRETO HEXAGONAL 8CM 
FABRICACA 

016 004 tipo blokret ou equivalente na espessura de Sem e UN 56250.00 
resistencia mínima de 35 mpa. dimensões Sem x 30cm .. 

OPROPIA 

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS: 

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS: 

INDUSTRIA E COMERCIO FADLALAH EIRELI: 

Rua Des Epaminondas do Amaral . 58 . Centro - lúna · ES, Cx Postal 07. • Cep: 29.390-000 • CNPJ: 27.1 67.394/0001-23 
Telefax: (28) 3545· 3140 

Unitário Valor Total 

2,39 44.812.50 

2.39 134.437,50 

179.250,00 

179.250,00 

179.250,00 



Vitôria (ES), Quinta-feira, 15 de Agosto de 2019. 

Maiores informações poderão 
ser obtidas junto à Comissão 
Permanente de Licitação no horário 
de 08h às 11h e das 13h às 17h, ou 
pelo telefone {28) 3553·4938, de 
segunda a sexta- fe1ra. 

Guaçuí·ES, 14 de agosto de 2019. 

Ronaldo dos Santos Pimenta 
Pregoeiro • PMG 

Protocolo 515432 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 
NO 035/2019 

O Município de Guaçuí-ES, 
através de seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos 
interessados, de acordo as 
disposições da Lei 8.666/93, 
e suas alterações e demais 
legislações correlatas, a 
REVOGAÇÃO do PREGÃO 
PRESENCIAL NO 035 / 2019, 
referente a aquisição de 
mobiliário e equipamen to 
para atender o CRAS e 
CREAS, solici tado pe la 
Secretaria de Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, conforme processo 
adminis trativo n.o 0416/19. 

Guaçuí-ES, 14 de agosto de 2019. 

Ronaldo dos Santos Pimenta 
Pregoeiro - PMG 

Protocolo 515164 

Guarapari 

AVISO DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N° 
083/ 2019 - SRP - EXCLUSIVO 
PARA ME E EPP OU 
EQUIPARADAS PROCESSO 
N°:5597 /2019 

O Município de Guarapari-ES, 
torna público A ABERTURA da 
hcitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO cujo objeto é 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
INFORMATICA • SEMSA. 
Inicio de acolhimento das 
propostas: às 08:00 horas do dia 
28/ 08/ 2019 
Limite para acolhimento das 
propostas: às 08:00 horas do dia 
29/ 08/ 2019 
Data e horário da abertura das 
propostas: às 08:00 horas do dia 
29/ 08/ 2019 
Data e horário de abertura da 
sessão pública: às 09:30 horas 
do dia 29/ 08/ 2019 
Edital através do site do Banco 
do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: 
www gyaraoari es.gov.br 
E-mall: copel@guaraparLes goy.br. 

Guarapari/ES, 15 de agosto de 
2019 

Luciane Nunes de Souza 
Pregoeira 

Pro tocolo 515280 

AVISO DE INABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 
011/ 2019 
PROCESSO No: 13508/ 2019 

O Município de Guarapari-ES torna 
público que, após declarado ven
cedor do certame em epígrafe, foi 
realizada DILIGÊNCIA, motivada 
pelo Processo no 18489/2019 inter
posto pela empresa SÃO GABRIEL 
AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM 
LTDA, pela qual ficou comprovado o 
descumprimento da cláusu la 4.5.4, 
"a.2" do edital por parte da empre
sa vencedora do certame. 

Por tal motivo, fica por este ato 
declarada a INABILITAÇÃO da 
empresa BRAVA CONSTRUÇÕES 
L TOA pelos motivos expostos nos 
autos do processo, concedendo-se 
prazo de OS (cinco) dias úteis para 
a interposição de recursos. 
Guarapari, 15 de agosto de 2019. 

ROSIANE CANSI 
PRESIDENTE COEL 

Protocolo 515411 

RESULTADO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO 
CONCORRENCIA PÚBLICA N° . 
005/2019 
PROCESSO NO, 13512/2019 
O Município de Guarapari/Secretaria 
Mumcipal da Educação, por me1o de 
sua Comissão Especial de Licitação, 
torna público o Resultado da Fase 
de Habilitação da Concorrência 
Pública N°, 005/ 2019, cujo ob
jeto visa a contratação de empresa 
especializada para execução das 
obras e serviços de engenharia 
de construção da CEMEI Pontal de 
Santa Mônica, bairro praia de Santa 
Mônica Município de Guaraparl • 
SEMED. Foram habilitadas para pró
xima fase do certame as empresas: 
SPLENDOR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, 
BENEVIDES CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - ME, S 
& A SERVIÇOS E OBRAS 
EIRELI,BRAVA CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME 
JPR CONSTRUTORA LTDA 
EPP, CONSERMA SERVIÇOS, 
MANUTENÇÃO E TRANSPORTES 
LTDA, AB CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI e 
RADANA CONSTRUÇÕES L TOA. 
Informamos que as licitantes te
rão o prazo de OS (cinco) dias úteis 
para interpor recursos, contados 
desta publicação. 

Guarapari/ES, 14 de agosto de 
2019. 

Rosiane E.Cansi 
Presidente - COEL 

Protocolo 515296 

Ibiraçu 

Resumo da ARP 
N0.091/ 2019 

Objeto: Registro de preços para 
contratação de empresa para 
Locação de 02 {dois) Contalners 
sendo 01(um ) Container Escritório 
e 01 (um) Container Depósito/ 

~~.t'~~~~~·~~~nm l\4:ht .. , 'C\Of1Cl'lol OOFSTWOOOt.st'ekfTOS\VTO 
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Almoxarifado, a pedido da 
SEMARH. Proc. NO 2967/19. PP 
n° 067/ 19. Contratante: Município 
de lblraçu. Contratada: HIG 
FIBRAS EIRELI EPP, CNPJ sob no 
17.691.166/0001-02. Va lor da ATA 
R$ 7.800,00. Vigência: 12 meses. 

Ibiraçu, 14 de agosto de 2019. 
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 

Prefeito Municipal 
Protocolo 515196 

Ibitirama 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 028 / 19 

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio da 
Prefeitura Municipal de Ibltirama 
• ES, constituída pelo Decreto 
no 085/2019, torna público para 
conhecimento dos interessados, 
que se fará realizar no dia 29 de 
agosto de 2019, às 09h:OOmin 
horas, PREGÃO PRESENCIAL 
028/2019. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sede da 
Prefeitura Municipal de Ibitirama, 
localizada na Av. Anisio Ferreira da 
Silva, S/n° - Centro. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para possível fornecimento de 
materiais diversos da construção 
civil, em atendimento a todas as 
secretarias desta municipalidade, 
bem como obras e reformas caso 
necessário. 
Edital disponível para download, 
gratui tamente, em www íbítlrama, 
es,goy br 
FONTE DE RECURSO: Própno. 
TIPO: Menor Preço por Lote. 
Ibitirama - ES, 14 de agosto de 2019. 

Josimar Xavier da Costa 
Pregoeiro 

Protocolo 515451 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 033/ 19 

O Pregoeiro e Equipe de Apoio da 
Prefeitura Municipal de Ibltirama 
- ES, constituída pelo Decreto no 
085/2019, torna público para co
nhecimento dos interessados, que 
se fará realizar no dia 30 de agosto 
de 2019, às 09h:OOmin, PREGÃO 
ELETRÔNICO 033/19. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: www. 
licitacoes·e.com. br 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para possível fornecimento de 
equipamentos de proteção indivi
dual, confecção de material grá
fico e uniformes (epl's), em aten· 
dimento a Secretana Municipal de 
Educação, Saúde e Meio Ambiente. 
Edital disponível para download, 
gratuitamente, em www jbjtlrama 
es goy br 
FONTE DE RECURSO: Próprio. 
TIPO: Menor Preço por Lote. 
lbitirama- ES, 14 de agosto de 2019. 

JOSIMAR XAVIER DA COSTA 
Pregoeiro 

Protocolo 515491 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 025/ 19 

Tendo em vista o proces.so licitatóno 
no. 025/2019, na modalidade 
Pregão Presencia I, obedecido os 
trâmites lega1s, e pnncipalmente 

9 
as regras das Le1s no. 10.520/02 
e 8.666/93 HOMOLOGO o 
mesmo em favor das empresas 
"IBITIRAMA TRANSPORTES, PEÇAS 
E SERVIÇOS EIRELI" e "DIONES 
MARTINS FALEIRO", que no período 
de 01 (um) ano poderá ating1r o 
valor total de R$ 1.129.189,20. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
para possível fornecimento de 
pneus para Frota Munic1pal. 
Fonte de Recurso: Próprio. 
Ibitlrama-ES, 14 de agosto de 2019. 

Reginaldo Simão de Souza 
Prefeito Municipal 

Protocolo 5 15423 

Iúna 

AVISO DA LICITAÇÃO 
NO 043/2019 • 

TOMADA DE PREÇOS 

O Município de Iúna/ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, 
com fulcro na Lei no 8.666/93 e al
terações posteriores, torna público 
para conhecimento dos Interessa
dos que fará realizar dia 02 d e se
tembro de 2019 as 09h, na sa la 
de reuniões desta Prefeitura, situ· 
ada à Rua Des. Epammondas do 
Amaral, no 58, bairro Centro, lúna/ 
ES, licitação n° 043/2019, na mo
dalidade Tomada de Preços, do t1po 
menor preço, para Cont ratação 
de empresa para execução de 
reforma do Terminal Rodoviário 
"Antô nio Lui<~: de Castro", O edi
tal e seus anexos estão disponíveis 
no Slte: www,iyna es gpy br. Infor
mações poderão ser solicitados no 
endereço acima, pelo endereço ele
trônico: licitacao@iuna,es.goy,br 
ou pelo telefone (28) 3545·4754, 
através do setor de licitações, de 
segunda à sexta-feira no horãno de 
08h às llh e de 13h às 17h. 

Iúna/ES, 14 de agosto de 2019. 
Viviane Carvalho de Oliveira 

Presidente da CPL 
Protocolo 515444 

RESUMO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

NO 86/2019. Partes: Mun. Iúna 
X Industna e Comercio Fadlalah 
Eireli. Objeto: Registro de Preços 
de pré-moldados (bloco, meio·flo 
e tubo de concreto), grelha e tam
pão de ferro. Vigência de 12 meses 
a partir da publicação. Valor total : 
R$179.250,00. Os preços registra
dos encontram-se disponíveis no 
site www.iuna.es.gov.br. 

WELITON VIRGI U O PEREIRA 
PREFEITO 

Protocolo 5 15276 

RESUMO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

No 93/2019. Partes: Mun. Júna 
X Comercia l Líder Ltda. Objeto: 
Registro de Preços de gêneros 
alimentícios para atender as 
diversas secretarias municipais 
e setores administrativos desta 
prefeitura. Vigência de 12 
meses a partir da publicação. 
Valor total: RS16!.523,72. Os 
preços registrados encontram· 


