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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 069/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.° 058/2018

 

 01 – DO PREÂMBULO E DA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PARTICIPANTE 

Aos doze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, às 10:00 horas, no 

edifício sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sito à Rua 

Alexandre Cavalcanti, s/n.°, Centro, São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande 

do Norte, reuniram-se, em sessão pública, GENILSON MEDEIROS MAIA, MARIA 

DILMA DE MEDEIROS e FLÁVIA JANINE VIEIRA FERNANDES, abaixo assinados, 

respectivamente, Pregoeiro e Membros da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, a fim de registrarem os preços 

decorrente do Pregão Presencial em epígrafe. Conforme se verifica na documentação 

constante nos autos, a empresa:

compareceu à Sessão com o objetivo de participar do certame e registrar preços.

 02 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS 

Conforme se dessume do Termo de Referência, o órgão gerenciador desta Ata de 

Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, podendo nos termos 

regulares do Decreto Federal n.° 7.892/2013, as outras Secretarias Municipais, 

mediante autorização daquela usufruir deste Registro de Preços como órgãos 

participantes.

 03 – DO OBJETO 

O Registro de Preços para possível contratação de empresa com competência 

expressa em seu contrato social ou documento semelhante para prestação de serviços 

de locação de mão-de-obra terceirizada a fim de auxiliar a Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos nos serviços de melhoria da iluminação pública com a implantação 

de luminárias de led e bem como a extensão de redes elétricas e implantação de 

iluminação de led, dentro de Programa Luz pela Paz, tudo de acordo com as 

disponibilidades financeiras da Secretaria.

 04 – DOS REGISTROS PREÇOS CONSIGNADOS NOS AUTOS 

De acordo com as consignações da proposta de preços da empresa vencedora acima 

identificada, registra-se e verifica-se:

ELETRICISTA – VALOR BRUTO – R$ 4.871,79 (quatro mil, oitocentos e setenta e um 

reais e setenta e nove centavos). Para os vinte profissionais o valor bruto é de R$ 

97.435,80 (noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).

AUXILIAR DE ELETRICISTA – VALOR BRUTO – R$ 2.804,42 (dois mil, oitocentos e 

quatro reais e quarenta e dois centavos). Para os vinte profissionais o valor bruto é de 

R$ 56.088,40 (cinquenta e seis mil, oitenta e oito reais e quarenta centavos).

MOTORISTA COM CNH “B” – R$ 3.447,28 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete 

reais e vinte e oito centavos). Para os vinte profissionais o valor bruto é de R$ 68.945,60 

(sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

VALOR DA ATA PARA 12 (DOZE MESES) R$ 2.669.637,60 (dois milhões, seiscentos e 

sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

 05 – DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar de sua 

publicação na imprensa oficial do município de São Gonçalo do Amarante/RN.

 06 – DAS DEMAIS COND. DE PART., JULGAMENTO E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Todas as demais condições de participação, julgamento e obrigações das partes 

encontram-se gravadas no Termo de Referência e Edital de convocação e seus 

anexos, independentemente de transcrição nesta Ata de Registro de Preços, ficando, 

desde já, aceito por todos os participantes deste certame licitatório.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos 

membros da Comissão e pelo licitante presente à Sessão. São Gonçalo do 

Amarante/RN, 12 de novembro de 2018. ######-######.

 

GENILSON MEDEIROS MAIA

Presidente da CPL/PMSGA/RN

 

MARIA DILMA DE MEDEIROS

Membro da CPL/PMSGA/RN

FLÁVIA JANINE VIEIRA FERNANDES

Membro da CPL/PMSGA/RN Ad Hoc

JOSÉ MÁCIO BARBOSA

Representante da empresa Participante
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