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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 
 

Aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2020, presente de um lado a Prefeitura Municipal de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 

445, em Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e do outro as 

empresa IRRICAMPO IRRIGAÇÃO, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.-EPP, representada pelo 

Senhor  José André Farias Silva, brasileiro, maior, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 

826.297.813-72 e portador da CI/RG nº 2.184.069.833 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua São 

Luiz, 172 – Sandra Regina – Barreiras – Bahia, CEP nº 47.802-016, com sede na Rua Almirante 

Tamandaré, 04 – Centro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, inscritas no CNPJ/MF sob o  nº 

18.150.908/0001-47, simplesmente denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE 

REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº  056/2020, 

nos termos das leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e 147/2014, 

Lei Municipal nº 863/2010 e pelos decretos municipais nº 077/2009 e nº 055/2019 e demais 

legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de convocação e em seus anexos, 

consoante as seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa 

para aquisição de kits de irrigação e kits cerca elétrica que serão utilizados no fortalecimento da 

agricultura das comunidades de Aparecida do Oeste, Praia, Jatobá e São Manoel neste 

Município, especificados no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão 

Presencial nº 016/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 
LOTE I -  KIT DE IRRIGAÇÃO PARA  AGRICULTORES FAMILIARES 

Fornecedor (Irricampo Irrigação, Máquinas e Serviços Ltda.-EPP, inscrita no CNPJ nº8.150.908/0001-47, Rua 

Almirante Tamandaré, 04 – Centro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, (77) 9971-5036,  (77) 9963-4656,  

(José André Farias Silva), e-mail – irricampo@gmail.com 

Item 

 
Especificação 

 

Marca 

 

Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total 

1.1 Moto bomba 2 cv, 220 volts  monofásica Thebe 50 Und R$ 1.763,51 R$ 88.175,50 

1.2 luva soldavel com rosca 1/2"+C7:F16 Tigre 50 Und R$ 8,50 R$ 425,00 

1.3 
Adesivo plástico p/ PVC frasco 850g  

incolor 
Tigre 50 Und R$ 41,30 R$ 2.065,00 

1.4 Te de 50 mm Tigre 650 Und R$ 6,80 R$ 4.420,00 

1.5 Registro de 50 mm Viqua 650 Und R$ 16,50 R$ 10.725,00 

1.6 Redução de 50 mm x 32mm Tigre 650 Und R$ 5,90 R$ 3.835,00 
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1.7 
Aspersores MC-20 agropolo bocal 

de 3 mm 
Agropolo 4550 Und R$ 2,80 R$ 12.740,00 

1.8 luva soldavel com rosca 1/2" Tigre 4550 Und R$ 0,90 R$ 4.095,00 

1.9 Tudo PVC, PN-40, 50 mm Asperbras 1650 Und R$ 19,00 R$ 31.350,00 

1.10 
mangueira preta para irrigação 32m - 

rolo de 50 metros 
Tubo fort 700 Rolo R$ 73,80 R$ 51.660,00 

1.11 Tubo PVC, PN 40, DN 1/2 6m Asperbras 600 Und R$ 10,20 R$ 6.120,00 

1.12 Te 32 c/ redução para 1/2 Tigre 4550 Und R$ 4,20 R$ 19.110,00 

Valor Total 

 

R$ 234.720,50 

 

 

LOTE II -  KIT CERCA ELÉTRICA  PARA  AGRICULTORES FAMILIARES 

Fornecedor (Irricampo Irrigação, Máquinas e Serviços Ltda.-EPP, inscrita no CNPJ nº8.150.908/0001-47, Rua 

Almirante Tamandaré, 04 – Centro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, (77) 9971-5036,  (77) 9963-4656,  

(José André Farias Silva), e-mail – irricampo@gmail.com 

Item 

 
Especificação 

 

Marca 

 

Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total 

1.1 
Arame para cerca elétrica rural 1,83mm, 

rolo 1000m 
Belgo 50 Rolo R$ 578,10 R$ 28.905,00 

1.2 
Eletificador p/ cerca elétrica rural 0.3 

joules - 220 volts 
Guachuca 50 Und R$ 349,00 R$ 17.450,00 

1.3 
Isolador tipo castanha preto para 

cerca elétrica 
Guachuca 1500 Und R$ 4,30 R$ 6.450,00 

1.4 Catraca isolada p/ cerca elétrica Rura Guachuca 50 Und R$ 16,40 R$ 820,00 

1.5 Isolador W p/ cerca Elétrica Rural Lukma 750 Und R$ 2,90 R$ 2.175,00 

1.6 
Haste de cobre p/ aterramento de 

1.2m 
Lukma 1500 Und R$ 14,80 R$ 22.200,00 

Valor Total 

 

R$ 78.000,00 

 

Valor Global desta Ata de Regsitro de Preços R$ 312.720,50 (trezentos e doze mil setecentos 

e vinte reais e cinquenta centavos). 
2.2 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos previstos 

no Convênio CAR/AJU nº 061/2020, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional (CAR) e de contra-partida nas dotações do orçamento vigente do Município, conforme 

segue: 

Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Atividade: 2130 – Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura 

Elemento de Despesa: 3390.32.00.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

                                24 – Transferências Convênio-Outros 

   

3 – CADASTRO DE RESERVA 

NÃO HÁ CADASTRO DE RESERVA PARA ESTA ATA. 
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4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
LOTE I -  KIT DE IRRIGAÇÃO PARA  AGRICULTORES FAMILIARES 

Órgão participante: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1.1 Moto bomba 2 cv, 220 volts  monofásica 50 Und 

1.2 luva soldavel com rosca 1/2"+C7:F16 50 Und 

1.3 
Adesivo plástico p/ PVC frasco 850g  

incolor 
50 Und 

1.4 Te de 50 mm 650 Und 

1.5 Registro de 50 mm 650 Und 

1.6 Redução de 50 mm x 32mm 650 Und 

1.7 
Aspersores MC-20 agropolo bocal 

de 3 mm 
4550 Und 

1.8 luva soldavel com rosca 1/2" 4550 Und 

1.9 Tudo PVC, PN-40, 50 mm 1650 Und 

1.10 mangueira preta para irrigação 32m - rolo de 50 metros 700 Rolo 

1.11 Tubo PVC, PN 40, DN 1/2 6m 600 Und 

1.12 Te 32 c/ redução para 1/2 4550 Und 

 

LOTE II -  KIT CERCA ELÉTRICA  PARA  AGRICULTORES FAMILIARES 

Órgão participante: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Item Especificação Quant. Unid. 

1.1 Arame para cerca elétrica rural 1,83mm, rolo 1000m 50 Rolo 

1.2 Eletificador p/ cerca elétrica rural 0.3 joules - 220 volts 50 Und 

1.3 
Isolador tipo castanha preto para 

cerca elétrica 
1500 Und 

1.4 Catraca isolada p/ cerca elétrica Rura 50 Und 

1.5 Isolador W p/ cerca Elétrica Rural 750 Und 

1.6 
Haste de cobre p/ aterramento de 

1.2m 
1500 Und 

4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 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 da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da ata, 

quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 

das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
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5 – VALIDADE DA ATA  
5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade de 

recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a 

reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as 

negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

7.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

7.2.1 – O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados. 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.4 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

7.5 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.5.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.5.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.5.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado. 

7.5.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.5.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.6 – 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: 

7.6.1 – Por razão de interesse público. 

7.6.2 – A pedido do fornecedor.  

7.6.3  – Nas hipóteses dos itens 7.4 e 7.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a 

proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua contratação. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, a prática 

de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 
a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 
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d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 

próprias contratações. 

 

9 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

9.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10 – DO FORO 

10.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da Bahia, com 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

11 – CONDIÇÕES GERAIS 

11.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) item(ns) 

registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da  Lei 

nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

11.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao 

fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, que, depois 

de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes, 

se houver.  

 
Correntina – Bahia, 09 de julho de 2020. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

 

 

IRRICAMPO IRRIGAÇÃO, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.-EPP 

CNPJ 18.150.908/0001-47 

CONTRATADA 

José André Farias Silva 

CPF nº 826.297.813-72 

Representante 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª _____________________________________ 2ª __________________________________ 


