
Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, SIN, na BR. 020, CEP n° 64770-000 
Sao Raimundo N onato - PI 

1.0 DO OBJETO 
1. Registro de Precos para aquisicao de equipamentos para o fortalecimento da apicultura no 
municipio de Sao Raimundo Nonato-PI. 
1.2 As quantidades constantes do Anexo I do edital sao estimativas, nao obrigando o Municipio 
a contratacao. 
1.3 0 Municipio podera, por meio do setor de Compras e Administracao, contratar o objeto da 
licitacao de dois ou mais fomecedores que detenham precos registrados, respeitando-se a 
capacidade de fomecimento da detentora e obedecendo a ordem de classificacao das respectivas 
propostas. 
1.4 0 prazo de vigencia desta Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, sendo contado 
a partir da data de sua assinatura. 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mes de julho de 2020, Prefeitura Municipal de Sao Raimundo Nonato - Pl, 
localizada na a Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, SIN, na BR. 020, CEP n° 64 770-000, 
neste ato representado por Carmelita de Castro Silva, prefeita municipal de Sao Raimundo Nonato, CPF: 
342.329.073-00, residente e domiciliada na Rua Benedito Lopes, s/n, Bairro Cip6, Sao Raimundo Nonato 
- PI, Empresa 01 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ N° 
08.235.765/0001-12, localizado na Rua Alvares Maciel, n° 598, Bairro Santa Efigenia, Belo Horizonte - 
MG, representante legal Sr. Vinicius Henrique Franca de Oliveira, empresario, brasileiro, portador do 
CPF N° 066.612.606-29 e RG N° MG7581001, residente e domiciliado a Rua Quixada, 251, Bairro Nova 
Floresta, na cidade de Belo Horizonte -MG e 02 - GILSON FRANCISCO DOS SANTOS-ME, inscrita 
no CNPJ N° 38.056.321/0001-80, localizado na Rua Major Jeronimo Belo, n° 450, Casa, Bairro Centro 
Anisio de Abreu - PI, representante legal Sr. Gilson Francisco dos Santos, empresario, brasileiro, 
residente e domiciliado na Rua Major Jeronimo Belo, n° 450, Casa, Bairro Centro Anisio de Abreu - PI, 
inscrito no CPF: 265.739.541-49 e RG: 723-844 SSP/DF, nos termos da Lein° 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Municipal n° 020/2017 e, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666/1993, e suas alteracoes, e, <las demais normas legais aplicaveis, em face da 
classificacao <las propostas apresentadas no Pregao para Registro de Precos n° 011/2020, 
consoante consta do Processo n° 03712020 RESOLVE e Registro de Precos para aquisicao de 
equipamentos para o fortalecimento da apicultura no municipio de Sao Raimundo Nonato-PI, 
conforme descricoes e especificacoes no Anexo I Termo Referencia, conforme especificacao 
constante no termo de referencia ( anexo I), observada as clausulas e condicoes abaixo 
estabelecidas, a especificacao, o preco, os quantitativos e o fomecedor classificado na licitacao 
supracitada, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional as partes, a luz 
da legislacao que rege a materia: 

ATA DE REGISTRO DE PRE(;OS N° 011/2020 
PREGAO ELETRONICO N° 015/2020- SRP 

ESTADO DO PIAUi 
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001-03 



4.0 DO CANCELAMENTO DOS PRE<;OS REGISTRADOS 
4.1 Os precos registrados poderao ser cancelados nos seguintes casos: 
4.1.1 Pelo Municipio, quando: 
I A detentora descumprir as condicoes da Ata de Registro de Precos; 
II A detentora nao retirar a N ota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitavel; 
III A detentora der causa a rescisao administrativa da Ata de Registro de Precos; 
IV Em qualquer hipotese de inexecucao total ou parcial da Ata de Registro de Precos; 
V - Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e nao 
houver acordo quanto a sua atualizacao; 
VI Por razoes de interesse publico devidamente fundamentado. 
4.1.2 Pela detentora da ata, mediante solicitacao por escrito, quando: 
I - Os precos registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se nao 
houver acordo quanto a sua atualizacao; 
11 Comprovar a impossibilidade de executa-la, 
4.2 Nas hipoteses previstas no subitem 4.1.1 a comunicacao do cancelamento de preco 
registrado sera publicada no Orgao Oficial do Municipio, juntando-se o comprovante ao processo 
que deu origem ao registro. 
4.3 A detentora da ata podera solicitar o cancelamento do registro de precos atraves de 
requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Sao Raimundo Nonato - PI, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00min as 13h30min 
4.4 Caso nao se verifique fundamentacao em sua solicitacao a detentora sujeitarse-a as 
sancoes administrativas previstas nas Leis n.? 8.666/93 e 10.520/02, conforme o caso, hem como 
aquelas dispostas no respectivo instrumento convocatorio. 

Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, SIN, na BR. 020, CEP n° 64770-000 
Sao Raimundo N onato - PI 

3.0 DA ADMINISTRA<;AO DA ATA 
3.1 A administracao desta Ata de Registro de Precos cabera a Secretaria Municipal de 
Agricultura. 0 ( s) responsavel ( eis) pelo acompanhamento e fiscalizacao da execucao da Ata de 
Registro de Precos e pelo atesto da (s) Nota (s) Fiscal (is) sera (ao) o funcionario nomeado por 
portaria devendo cumprir as disposicoes contidas nos termos da lei. 
3.2 Cabera a secretaria responsavel pela administracao da Ata de Registro de Precos, por 
intermedio do Fiscal, providenciar a publicacao trimestral dos precos registrados, para orientacao 
da Administracao Municipal, alem de encaminhar copia da publicacao ao Departamento de 
Gestao de Compras e Administracao para que seja anexada ao respectivo processo. 

2.0 DOPRE<;O 
2.1 Os precos sao fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentacao da proposta, para 
pagamento em ate 30 (trinta) dias, a partir da data da apresentacao da Nota Fiscal pela detentora, 
devidamente atestada. 
2.2 Os precos propostos sao considerados completos e abrangem todos os tributos (impastos, 
taxas, emolumentos, contribuicoes sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, 
mao-dc-obra e qualquer despesa, acessoria e/ou necessaria, nao especificada nesta Ata e no 
Edita!. 

ESTADO DO PIAUi 
MUNICiPIO DE sAo RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001-03 



Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, SIN, na BR. 020, CEP n° 64770-000 
Sao Raimundo Nonato - PI 

5.0 DA FRAUDE EDA CORRUP<:AO 
5.1 A detentora deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se 
admitida subcontratacao, o mais alto padrao de etica durante todo o processo de contratacao e de 
execucao do objeto contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes 
praticas: 
I - "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico na execucao de contrato; 
II - "pratica fraudulenta": a falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de execucao de contrato; 
III - "pratica colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgao licitador, visando 
estabelecer precos em niveis artificiais e nao-competitivos; 
IV - "pratica coercitiva": causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um processo licitatorio ou 
afetar a execucao do contrato; 
V - "pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes ou 
fazer declaracoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 
intencao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral 
promoverinspec;ao. 
5 .1.1 Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre uma empresa ou 
pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para 
a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momenta, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da Iicitacao ou da execucao um 
contrato financiado pelo organismo. 
5 .1.2 Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condicao para 
a contratacao, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, 
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados a licitacao e a execucao do contrato. 

ESTADO DO PIAUi 
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001-03 
4.5 Cancelada a ata em relacao a detentora, podera ser convocada aquela com classificacao 
imediatamente subsequente, se registrado mais de um preco, para efetuar o fornecimento, nos 
termos de sua proposta. 
4.6 Ocorrendo cancelamento do registro de precos pelo Municipio, a empresa detentora sera 
comunicada por correspondencia com aviso de recebimento. 
4.7 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da detentora, a comunicacao 
sera feita atraves do Orgao Oficial do Municipio, considerando se cancelado o preco registrado 
a partir da publicacao. 



Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, SIN, na BR. 020, CEP n° 64770-000 
Sao Raimundo Nonato - PI 
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GILSON FRANCISCO DOS SANTOS-ME 

CNPJ N° 38.056.321/0001-80 

OUTLET COMERCIO DE MA TERIAIS EIRELI - ME 
CNPJ N° 08.235.765/0001-12 

~~m'taldtca~Sil~L ~.\-~ 
Prefeita Municipal - PI 

r ~·' <;:?2--- ~-4?~ sergio de Negreiros 
Gerenciador do SRP 

Sao Raimundo Nonato-PI, 28 de agosto de 2020. 

ESTADO DO PIAUi 
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001-03 
6.0 DAS DISPOSI(:OES FINAIS 
6.1 Alem do que consta desta Ata deve tambem ser considerado, para efeitos legais e juridicos, 
o contido no Edital do Certame Licitatorio e seus Anexos. 
6.2 Pica eleito o foro da Comarca de Sao Raimundo Nonato - PI, para dirimir eventuais duvidas 
e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renuncia a quaisquer outros por mais 
privilegiados que possam ser. 
6.3 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei n." 8.666/93, alteracoes posteriores e 
demais normas aplicaveis. 



Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, SIN, na BR. 020, CEP n° 64770-000 
Sao Raimundo N onato - PI 

Produto/Servico Marca Valor Unitario Quantidade 
Mesa desoperculadora aco inox para 3 2 quadros Apismatic 1.999,97 2 

- 

Global: Valor 
3.999,94. 

Lote 3: Mesa desoperculadora a90 inox para 32 quadros. 
Participaeao Licitante - Ampla participacao 
Empresa: Outlet Comercio de Materiais Eireli ME. 
CNPJ: 08.235.765/0001-12. 

Produto/Servieo Marca Valor Unitario Quantidade 
Centrifuga para 32 quadros GILMEL 5.300,00 2 

Lote 2: Centrifuga para 32 quadros. 
Participaeao Licitante - Ampla participacao 
Empresa: GILSON FRANCISCO DOS SANTOS-ME. 
CNPJ: 38.056.321/0001-80. 
Valor Global: 10.600,00. 

Produto/Servico Marca Valor Unitario Quantidade 
caixa para abelha com ferrao (Padrao Longstone) GILMEL 187,90 910 

Lote 1: caixa para abelha com ferrao (Paddio Longstone ). 
-~ Participacao Licitante - Ampla participacao 

Empresa: GILSON FRANCISCO DOS SANTOS-ME. 
CNPJ: 38.056.321/0001-80. 

Valor Global: 
170.989,00. 

Objeto: Registro de Precos para aquisicao de equipamentos para o fortalecimento da apicultura 
no municipio de Sao Raimundo N onato- PI 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO N° 011/2020 
PREGAO ELETRONICO N° 015/2020 

ESTADO DO PIAUi 
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001-03 


