AmELcoELRE%,u¥%
ATA N° 022/2021.

PROCESS0 LICITATORI0 N° 119/2021
PREGA0 PRESENCIAL N° 034/2021
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos 25 dias do mss de junho de 2021, nesta cidade de Augustin6polis, Estado do Tocantins, de

un lado a PREFEITURA DE AUGUSTIN6POLIS, pessoa juridica de direito ptiblico, inscrita
no CNPJ sob o n° 00.237.206/0001-30, situada na Run Dom Pedro I,

352, Centro,

Augustin6polis/TO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTONI0 CAYRES
DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG n° 579.344 2a Via SSP-GO e CPF n°
047.445.601-30, residente nesta cidade, e de outro lado a empresa J. SOUSA - ME, Pessoa

®

Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 24.803.423/0001-08, sito a Av. Goids, n°
353, - Centro, cidade de Augustin6polisITO, neste ato representado por seu titular JOSH
SOUSA, brasileiro, casado, empresario, portador da Carteira de ldentidade n° 130237 SSPITO, e
do CPF n° 964.816.171 -20, residente na Rua Adeson Baiano da Silva, s/n, Qd 8, Lt, 33, St, Tres
Poderes, cidade de Augustin6polis/TO, mos termos da Lei Federal n°.10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se subsidiarianente, no que couberem, as disposic5es da Lei Federal n° 8.666,

de 23 de julo de 1993, com as alterag6es posteriores, e demais normas regulamentares
aplicaveis a esp6cie, conforme a classificapao das propostas apresentadas no Pregao de Registro
de Pregos n° 034/2021, Ata de julgamento de Pre9os, HOMOLOGADA pelo Sr. Prefeito
Municipal, resolve registrar os pregos objetivando o eventual e futura prestapao de servicos
diversos de borracharia para atender a frota das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de
Augustin6polisITO, conforme condic6es constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta,
tendo sido o referido preco oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no
certame acima nunerado, observadas as condig6es do edital que integra este instrunento de
r`egistro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

ORGAO GERENCIADOR:
PREFEITUIIA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS, pessoa juridica de direito ptiblico,
inscrita no CNPJ sob o n°. 00.237.206/0001-30, com sede a Rua Dom Pedro I, 352 -Centro,
nesta cidade de Augustin6polis/TO.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Registro de Pregos para eventual e futura contratagao de empresa especializnda para a

prestapao de servieos diversos de borracharia para atender a frota das Secretarias e Fundos
Municipais da Prefeitura de Augustin6polis/TO.
1.1.1. Fica entendido que todos os documentos da licitapao sao complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe que se mencione em uin documento e se omita em outro see valido.
1.1.2. Todos os servicos deverao atender ds exigencias minimas de qualidade, observados os

padr6es e normas baixadas pelos 6rgaos competentes, atentando-se a contratada, principalmente,
para as prescrig6es contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (C6digo de Defesa do
Consunidor).
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1.2. Os quantitativos sao estimados Para
de 12 (doze) meses e nao implicam em
obrigatoriedade de contratagao pela Administrapao, nao podendo ser exigidos nem considerados

como referencia para pagamento durante a vigencia do Registro de Pregos, servindo apenas
como referencial para a elaborapao das propostas dos licitantes.
I .3. Nos pregos finais deverfro estar incluidas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas
administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuic6es sociais, obrigap5es
trabalhistas, previdencidrias, fiscais, mao-de-obra, trabalho em sabados, domingos e feriados ou
em hordrio notumo, que eventualmente incidam sobre a execueao do objeto da presente
Licitapao.
I .4. Os precos e quantitativos registrados para a prestapao dos servigos diversos de borracharia

sao os constantes na tabela abaixo:

DOS SERVICOS DE B0RRACHARIA EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE
Item
Descricao
V. Unit.
V. Total
Quant.
1

Servigos de remendo simples

200

RS 13,00

R$ 2.600,00

2

Servigos de vulcanizapao simples

150

R$ 30,00

R$ 4.500,00

3

Servi¢os de vulcanizacao completa

80

R$ 55,00

R$ 4.400,00

V. TOTAL

R$ 11.500,00

DOS SHRVICOS DE B0RRACHARIA FM VEICULOS DE MEDIO PORTE
Item
Descri€ao
V. Unit.
V. Total
Quant.
1

Servicos de remendo simples

200

R$ 26,00

R$ 6.500,00

2

Servigos de vulcanizapao simples

150

R$ 69,00

R$ 13.800,00

3

Servigos de vulcanizapao completa

80

R$ 119,00

R$ 11.900,00

V. TOTAL

R$ 32.200,00

DOS SERVICOS DE B0RRACHARIA EM VEICULOS DE GRANDE PORTE
Item
Descri§ao
V. Unit.
V.I Total
Quant.
1

Servi¢os de remendo simples

200

R$ 55,00

R$ 19.250,00

2

Servicos de vulcanizapao simples

150

R$ 93,00

R$ 23.250,00

3

Servigos de vulcanizapao completa

80

R$ 140,00

R$ 28.000,00

V. TOTAL

R$ 70.500,cO

VALOR GERAL R$ 114.200,00 (cento e quatorze mil e duzentos reais).

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE D0 REGISTR0 DE PRECOS
2.1. A presente Ata de Registro de Pregos tera validade de 12 (doze) meses consecutivos
contados da data de assinatura deste termo.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preeo, o Municipio nao sera obrigado
a firmar as contratap6es que dela poderao advir, facultando-se lhe a realizapao de licitapao
especifica para a aquisigao pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiario(s) do registro
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2.3 0s precos, durante a vigchcia da Ata, serao fixos e irreajustaveis, exceto nas hip6teses
devidanente comprovadas, de ocorrencia de situagao prevista na alinea "d" do inciso 11 do art.
65 da Lei 8666/93 ou de reducao dos precos praticados no mercado.
2.3.1 0s valores nao serao reajustados durante a vigchcia da Ata de Registro de Preaps, podendo
ocorrer apenas a revisao de precos a qualquer tempo a fim de reestabelecer o equilibrio
econ6mico-financeiro da mesma, sempre que sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis
ppordm de consequ6ncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do edustado, ou,
alnda, em caso de fonga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica
extraordinina e extracontratual.
2.4 Mesmo comprovadas a ocorr6ncia da situagfro prevista na alinea "d" do inciso H do art. 65 da
Lei 8.666/93, a Administragiv, se julgar conveniente, poded optar per cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitat6rio.

er.AusuljA TERCEIRA REGISTRO DE PRECOS

DA

ADMINlsTRACAO
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3.I. A Administrapao da presente Ata de Registro de Pregos cabers ao Pregoeiro e o seu

®

gerenciamento cabers a Prefeitura Municipal, atravds do Secretdrio Municipal de Transportes.

CLAUSUI.A QUARTA - DA UTILIZACAO DA ATA POR 6RGA0 0U ENTIDADE
NAO PARTICIPANTE
4.1 0 6rgao Gerenciador se utilizara desta Ata de Registro de Preeos, respeitadas, ne que
couber, as condig6es e as regras estabelecidas na Lei n.0 8.666/93, no Decreto n.° 7.892/13 e na
IN-SLTI n.° 0 lreo 10, relativas ds compras pelo Sistema de Registro de Precos.
4.2 Nos termos do artigo 22 do Decreto n.° 7.892/13, desde que devidanente justificada a
vantagem, a ata de registro de pre¢os, durante sun vig€ncia, podera ser utilizada por qhalquer
6rgfro ou entidade da administragao ptiblica federal que nfo tenha paticipado do certame
licitat6rio, mediante anuencia do drgfo Gerenciador.
4.3 i vedado efetuar aciescimos mos quantitativos fixados pela ata de registro de precos,
inclusive o acrescimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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4.5 Cabefa ao fomecedor classificado, observadas as condie6es nela estabelecidas, optar pela
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4.6 As aquisig5es ou contratap6es adicionais a que se refere este item da ATA nfro poderao
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preceitun o Ineiso 11, do Art. 22, do DECRETO N° 9.488. DE 30 DE AGOSTO DE 2018.
"11 - o ius{rumen[o conwocat6rio da compra nacional preverd que o

quanti[ativo decorren[e das ades6es a ata de regis[ro de precos ndo
excederd, ra to[alidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item

registrado na a[a de registro de pre¢os para o 6rgdo gerenciador e para
os 6rgdos participantes, independentemente do ntimero de 6rgdos nao

4.7. Ap6s a autorizap£#;"#S L#ifzeo:,".o 6rgao nao pandcipante devera efetivar a
apuisicao ou contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
4.8. Competem ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigap6es contratualmente assumidas e a aplicagfro, observada a ampla defesa e
o contradit6rio, no regular processo administrativo, de eventuais penalidades decorrentes do
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZ0 PARA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
5.1. DO PRAZ0 PARA ENTREGA
5.1.1. A entrega do objeto licitado sera feita de forma parcelada, conforme a necessidade da
Administragao, ap6s a homologapao e assinatura da Ata de Registro de Pregos, do Contrato
Simplificado e emissao da Nota de Empenho, de acordo com as quantidades requisitadas, nas
condie6es e prazos estabelecidos no presente edital.
5.1.1.1. Os servicos deverao ser realizados nas dependencias da empresa contratada, a qual
devera apresentar todas as condic6es para realizapao dos servicos, como materiais e
equipamentos necessarios, profissionais qunlificados e devidamente uniformizados, atendendo
todas as normas legais e exigiveis, em especial as referentes ao C6digo de Defesa do
Consunidor.
5.1.2. A entrega provis6ria devera ser feita de foma IMEDIATA, nas dependencias do licitante
vencedor, mediante a apresentagao da Ordem de Entrega devidanente assinada pelo
Responsavel pelo Setor solicitante.
5.1.3. A entrega definitiva sera efetivada, mediante a apresentapao da nota fiscal, devidamente
conferida pelo servidor designado para tal, desde que em conformidade com as condig6es do
presente edital.

5.2. DO RECEBIMENTO
5.2.1. Os pedidos sao emitidos diariamente e de acordo com as necessidades do requisitante;
5.2.2. Em caso de comprovada superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade do adjudicatario e que altere substancialmente as condig6es de seu cumprimento, sera
examinado pedido de prorrogapao.
5.2.3. 0 pedido, formulado com as pertinentes raz6es e/ou acompanhado de comprovante do
legado, devera ser elaborado e/ou dirigido ao Prefeito Municipal da Cidade de
Augustin6polis/TO, GESTOR da Ata, antes do t6rmino do prazo inicialmente estipulado, ficando
a crit6rio de a autoridade competente acolher ou nao o requerimento da contratada.

5.2.4. A empresa registrada na Ata devera fomecer somente os servicos que atendan

0
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propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade;
5.2.5. As unidades administrativas competentes dos 6rgaos participantes acompahharao a

qualidade dos servicos, verificando se suas caracteristicas encontram-se em conformidade com
as Norrnas, devendo notificar ao 6rgao gerenciador qualquer ocorrencia de irregularidades, via
protocolo;
5.2.6. Os servicos serao inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na hora da entrega;
5.2.7. Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o detentor do preco registrado ap6s
comunicapao pela Comissao do objeto devera sand-la IMEDIATAMENTE.
5.2.8. Em caso de irregularidade nao sanada pelo detentor do preco registrado, a Comissao de

Recebimento do objeto, reduzira a termo os fatos ocorridos e encaninhara a autoridade maxima
do 6rgao participante para aplicapao de penalidades em coordenapao com o 6rgao gerenciador do
registro de precos, mos termos do Decreto n° 7.892/2013.

5.2.9. Em caso de necessidade de providencias por parte do vencedor, o prazo de paganento sera
suspenso e considerado o fomecimento em atraso, sujeitando-o a aplicapao de multa sobre o
valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanc6es estabelecidas na Lei e neste
instrumento;
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52.10. Os servigos, objeto deste Registro de Preaps, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeito a
substituicao, desde que comprovada a rna fe do fornecedor ou condic5es inadequadas de uso dos
mesmos.
5 .2.11. 0 hordrio do fomecimento devera obedecer ds nomias internas da administracao.
5.2.12. A empresa deverd indicar na (s) nota (s) fiscal (is), al6m de outras informap6es exigidas
de acordo com a legislagao pr6pria:
a) Especificacao correta do objeto;
b) N\inero da licitacao, ata de registro de preaps e contrato;

CLAUSULA SEXTA - DO CONTRATO E DO PAGAMENTO
6.1. D0 CONTRATO
6.1.1. Por se tratar de serviaps com entrega imediata e integral, o Contrato decorrente destafa
licitapao sera substituido por Nota de Empenho de Despesa, conforme previsao do art. 62 de lei
8.666/93.

6.12. 0 prazo previsto para o recebimento da Nota de Empenho de Despesa sera de no maximo
05 (cinco) dias, contados da convocapao para a sua formalizagiv, podendo ser prorrogado uma

a

s6 vez, por igual periodo, nas situap6es previstas no § 1° do art. 64 da lei n°. 8.666ro3, sob pena
de decair o direito a contrata¢o, sem prejuizo das sanc6es previstas no Art. 81 da mesma Lei.
6.I.3. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderao ser convidadas a
firmar contratap6es de fomecimento, mediante autorizapao do Setor de compras e licitagiv,
observadas as condig6es fixadas neste instrunento, no Edital e as determinap6es contidas na
legi slap fro pertinente.
6.1.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de precos o disposto no
Capitulo Ill, da Lei Federal n.° 8.666/93, com suas respectivas alterap6es posteriores, no que
couber.

62. DO PAGAMENTO

a

6.2.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentapao de nota fiscalg contendo:
a) Data de emissfro;
b) Estar enderegada ao 6rgao solicitante, conforme CNPJ e endereco do 6rgac solicitante.
c) Valor unitdrio;
d) Valor total;
e) Mengfro ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.
6.22. 0 gestor do contrato somente atestara o serviap e liberara a(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s)

para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condig6es pactuedas.
6.2.3. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA devera protocofar na Sede da
Prefeitura, Nota Fiscal/Fatura, especificando o servi¢o, devendo estar formalmente atestado pelo
servidor designado para tal.
6.2.4 0 pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresentapao da Nota
Fiscal/Fatura discriminando o material, a quantidade fomecida, o valor unitalo e o valor total,
devidamente atestada, seguido de recibo de quitapao e requerimento solicitando o pagamento do
valor falurado, acompanhados das certid6es necessirias.
6.2.5. Caso a proponente nao protocolize seu pedido de pagamento mos prazos avengados,
reserva-se a Contratante o direito de pngar o valor da Nota Fiscal/Fatura, somente no mss
subsequente sem alterapao de valor, ou aplicapao de qualquer cominapao legal.
6.2.6 0 eventual erro mos valores constantes da nota fiscal/fatura sera comunicado a Contratada,
ficando o pagamento sustado/suspenso ate a correcao do erro.
6.2.7 0 pagamento ficara condicionado ate que a Contratada atenda todo o edital e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA - DA OBRIGACAO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
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Para o born e fiel atendimento desta ata, deverd a CONTRATADA, obrigatoriamente,
cumprir rigorosamente ao disposto no Edital de PREGAO PRESENCIAL em epigrafe e
seus anexos;
Todos os tributos, encargos e ou contribuic6es que incidam sobre a execugao desta ata,

serao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;
A CONTRATADA 6 a tinica, integral e exclusiva responsavel, em qualquer caso, por
todos os danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar a municipalidade, ou a
terceiros, decorrentes da execucao do objeto desta ATA, respondendo por si e por seus
sucessores;

IV.

V.

0

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

0

XIII.

XIV.

A CONTRATADA deverd manter durante toda a execugao da ATA, em compatibilidade
com as obrigap6es por ela assumidas, todas as condic6es de habilitapao e qualificapao
exigidas na licitapao;
A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ds
suas expensas, no total ou em parte, o objeto da ATA em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrec6es, resultantes da execugfo ou do material empregados, mos termos
do art. 69;
A CONTRATADA e a `inica responsavel pelas obrigap5es decorrentes da legislap5o

trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, resultante da execugao da ATA, nao tendo,
nesse sentido, os seus empregados e prepostos, qualquer vinculo com o Municipio;
Fomecer os servigos em conformidade com o solicitado no Termo de Referencia;
Cumprir com os prazos de execapao dos servigos determinados no Termo de Referencia;
Responsabilizar-se, integralmente, pela execngao do objeto, conforme legislapao vigente;
A quali9ade dos servicos devera ser rigorosamente aquele descrito no TERMO DE
REFERENCIA e, por conseguinte, na ATA e Nota de empenho, nao sendo aceito em
nenhuma hip6tese, outro diverso daqueles;
Submeter-se a fiscalizapfro da Secretaria Municipal de Administrapao, atraves do setor
competente, que acompanhafa a execucao dos servi¢os, orientando, fiscalizando e
intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento
das condig6es pactuadas;
As penalidades ou multa impostas pelos 6rgfros competentes pelo descunprimento das
disposi€6es legais que regem a execng5o do objeto de presente Termo serfro de inteira
responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licencas, providenciar

pagamento de impostos, taxas e servicos auxiliares;
Demais obrigac6es e responsabilidades previstas pela Lei Federal n° 8.666/93 e demais
legislap6es pertinentes ;
Prestar as informag6es e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE.

7.2 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.2.1 -Sao obrigap6es de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATANTE, afora outras,
nao previstas no presente Edital e que por Lei lhe couberem:
I.
Cumprir na integra o estabelecido na presente ata de registro de preco;
11.
Designar urn servidor como fiscal para acompanhar e gerenciar a execngao da ata e
atestar as faturas conforme previsto no art. 67 da Lei 8.666/93.
Ill.
O extrato da presente ata serapublicado, mos temos do pafagrafo `inico do art. 61, da Lei
n° 8.666/93.

IV.

V.

VI.

Responsabilizar-se, ap6s o devido processo licitat6rio, lavrar a ATA com base nas
disposic6es da Lei 8.666/93 e suas alterap5es.
Assegurar os recursos orgalnentdrios e financeiros para custear a execngao dos servicos
e/ou fomecimentos.
Acompanhar, controlar e avaliar a execugao dos servigos e/ou fomecimentos, atrav6s da
unidade responsavel por esta atribuigao.
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Zelar para que durante a vigencia da ATA, sejan cumpridas as obrigap6es assumidas
com a CONTRATADA, ben como sejam mantidas todas as condic6es de habilitapao e
VIII.

qualificagao exigidas na execueao dos servigos e/ou fomecimentos.
Serao considerados para efeito de pagamento, os fomecimentos efetivamente realizados

pela CONTRATADA e aprovados pelo setor responsavel pelo recebimento.

CLAUSULA 0ITAVA - DA ENTREGA E RECHBIMENT0 DO 0BJETO
8.1. Os servigos serao agendados previamente, ficando sob a responsabilidade da contratada os
veiculos que lhes forem entregues;
8.1.2. No periodo que os bens ptiblicos estiverem sob a responsabilidade da Contratada, esta sera
a inica e responsavel pelo ressarcimento em caso de dano provocado mos veiculos, caminh6es ou
maquinas que estiverem sob sua guarda.
8.2. A administrapao nao estara obrigada a adquirir os servigos da detentora da Ata de Registro
de Precos, mas quando o fizer, podera vir a requisitar quantidade equivalente a no minimo 10%
(dez por cento) do item registrado.
8.3. Sempre que julgar necessario, a Contratante solicitara, durante a vigencia da ARP, o
fomecimento dos servieos registrados, na quantidade necessaria, mediante a entrega da Ordem
de Servieos e Nota de Empenho, podendo ainda ser firrnado contratos parciais ou do quantitativo
global.

8.4. A ordem de servi€os, consubstanciada em oficio, devera conter data de expedicao,
quantidade pretendida, local e prazo para entrega, descricao dos items solicitados, precos unitdrio
e total, carimbo e assinatura do responsavel pela requisicao.
8.5. A crit5rio da Contratante, os servi?os serao submetidos a verificagao, cabendo ao fomecedor
a substituieao dos que vierem a ser recusados, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.7. 0 aceite/aprovapao dos servicos realizados pela Contratante nao exclui a responsabilidade
civil do fomecedor por vicios ou defeitos de quantidade ou qualidade dos servicos ou
disparidades, com as especificag6es estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo a
Contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n° 8.078/90.
8.8. A Contratada devera comunicar, por escrito, a ocorrfencia de qualquer anormalidade de
carater urgente que impossibilite o seu cumprimento, tao logo esta seja verificada. e prestar os
esclarecimentos que julgar necessdrios a Contratante ate 24 (vinte e quatro) horas antes da
entrega.
8.9. A Contratante podera se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo
com a proposta apresentada pela empresa vencedora, fato que sera devidamente caracterizado e
comunicado a empresa, sem que a esta calba direito de indenizagao.
8.10. Correrao por conta exclusiva da Contratada as despesas com frete, transporte, seguro e
demais custos advindos da execucao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. Pelo descumprimento de quaisquer. clausulas ou condig6es do presente edital, mediante
competente autorizapao do Setor de Compras e Licitap6es, serao aplicadas as penalidades
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, al6m das sanc6es administrativas, garantindo
sempre a ampla defesa e o contraditorio.
9.2. Qualquer atraso na execngao das obrigap5es assumidas devera, obrigatoriamente, constar de

justificativa protocolada no 6rgao emitente da Nota de Empenho, dirigida a autoridade
competente ate o 3° (terceiro) dia dtil anterior a data prevista para o fomecimento do material;
9.3. Nao acolhida a justificativa de atraso ou nao tendo sido apresentada, o contratado sujeitarse-a as sang6es e multas previstas no Termo de Referencia.
9.4. As penalidades serao aplicadas atrav6s de Processo Administrativo a cargo da Secretaria
Municipal de Administrapao, no qual serao assegurados a empresa o contradit6rio e a ampla
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9.5 As sanc6es administrativas serao registradas no SICAF.

CLAUSULA I)ficIMA - DAS ALTERACOES DE PRECOS
10.1. Os pregos registrados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia do registro,
admitida revisao quanto houver desequilfbrio de equapao econ6mico-financeiro inicial da ata,
mos termos da legislacfro que rege a mat6ria. Com apresentacao de nota fiscal e pesquisa de
mercado.
10.2. 0 reajustamento dos precos registrados somente sera possivel se autorizado por alterap5o
das Normas Federais pertinentes a polftica econ6mica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO D0

0BJETO
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11.1. 0 objeto desta Ata de Registro de Preaps sera recebido pela Uhidade que emitir a nota de
empenho consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes.
11.I.I. A Unidade Administrativa deverd criar comissao para recebimento dos servicos com
valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8° do art.15 do
diploma legal mencionado.
11.2. A Unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de proceder,
no prazo de 05 (cinco) dias, a inspegao de qualidade mos servicos e registfa-los, integralmente ou
em parte, se estiver em desacordo com as especificap6es do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTR0
DE PRECOS
12. I . A presente ata de registro de pregos podera ser cancelada de pleno direito:
12.1.I. Pelo Setor de Compras e Licitag6es, mediante comunicapao da unidade requisitante,

quande:

®

12.1.1.1 as detentoras nao cumprirem as obrigag6es dela constantes;
12.1.1.2 as detentoras nao retirarem a nota de empenho no prazo estabelecido e a unidade
iequisitante ndo aceitar suas justificativas;
12.1.I.3 as detentoras derem causa a rescisao administrativa de contrato decorrente deste
instrunento de registro de precos, em algumas hip6teses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou
XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterap6es posteriores;
12.1.1.4. Em qualquer das hip6teses de inexecucao total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
12.1.1.5. Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
12.1.1.6. Por raz6es de interesses pfrolicos devidamente demonstrados e justificados pela
Administra9fo.
12.12. Pelas detentoras, quando mediante solicitapao por escrito, comprovarem estar
impossibilitadas de cumprir as exigencias nela colrddas ou quando ocorrer alguma das hip6teses
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.° 8.666ro3 com as respectivas alterap6es
posteriores.
12.1.2.1. A solicitapao das detentoras para cancelamento dos pregos registrados devera ser

dirigida ao Setor de Conapras e Licitacao, facultada a ele a aplicacao das penalidades previstas,
caso nao aceitas as razdes do pedido.
12.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preaps pela Administrapao, a empresa detentora
sera comunicada por correspondchcia com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de precos.
12.2. I No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco das detentoras, a comunicapao
sera feita por publicapao no Diario Oficial de praxe, por 2 (duas) vezes consecutivas,
cousiderando-se cancelado o preco registrado a partir ha ultima publicapao.
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de Compras e Licitacao, qualquer alterapao ocorrida no endere9o, telefone, conta bancata e
outras julgaveis necessdrios para recebimento de correspondencia e outros docuinentos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISICA0 E
EMISSAO DE NOTA DE EMPENH0
13.1. As aquisic6es do objeto desta Ata de Registro de Precos serao autorizadas, caso a caso,

pelo responsavel direto pela Unidade Administrativa Solicitante ou por quem o Prefeito
Municipal previamente determinar, ap6s manifestapao favordvel da Contabilidade, quarto a
apresentacao de disponibilidade orcamentaria para a aquisicao pretendida.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES
14.1. Todas as alterac6es que se fizerem necessdrias serao registradas por interm6dio de lavratura
de Termo Aditivo, cabivel a mat6ria contratual.

cLAusuLA DriclMA QulNTA - DA FlscALlzACAO
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18.1. A fiscalizapao e o acompanhamento da execucao do contrato caberao a Contratante, atrav6s
do Secretdrio da pasta requisitante, na pessoa do Sr. MARCOS ANT6NIO CAIRES DE
ALMEIDA Secretdrio Municipal de Transporte, ou por servidor devidamente designado para
esta fiscalizacao, com poderes para verificar se os servicos serao entregues de acordo com o

previsto,

fazer advertencia quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ap6es necessinas a

Cohtr-atada.
18.2. A fiscalizapao de que trata este item nao exclui nem reduz a respon§abilidade da

prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeie6es tecnicas, e, na ocorrencia desta, nao implica em co-responsabilidade da
Administrapao ou de seus agentes e prepostos, de confomidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
I 993 .

15.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a
execugfro do contrato, indicando dia, mss e ano, bern como o nome dos funcionalos
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizapao das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providencias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FONTE I)E RECURSOS
16.1 As despesas com a presente licitapao terao seus custos cobertos com os recursos financeiros

provenientes da Lei Orgamentdria -LOA/2021.
1`6.2. Nos termos do paragrafo 2° do art. 7° do Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o
sistema de Registro de Precos, somente sera indicada a dotapao oxpamentina para a formalizapao
do contrato ou instnimento habil, conforme segue:
Art. 7° A lici[a¢do para registro de pre¢os sera realizada na modalidade
de concorr6ncia, do tipo menor prego, nos {ermosda Lei n° 8.666

1923iou na modalidade de pregdo, nos termos daLei n° 10.520
22QQ2je sera precedida de ampla pesquisa de mercado.
§ 2° Na lici[apdo para registro de precos ndo 6 necessdri.o indicar a
dotacdo orqamentdria, que somente serb exigida para a formalizacdo do
contrato ou owtro instrumehio hdbil.

cLAusuLA DEclMA SETIMA - DAs DrsposlcoEs FINAls

c-

17.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregao Presencial n.0 034#021, as propostas com pregos,
especificapao, por item na ordem classificat6ria das empresas.
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17.2. Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a-i:elF5aeral 8.666/93 e suas alterap6es
posteriores pela Lei Federal 8.883/94 e pela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais normas
aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de Direito.

CLAUSULA DECIMA 0ITAVA - DO FOR0
18.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Augustin6polisITO como competente

para dirimir quaisquer quest6es oriundas da presente Ata, inclusive os casos omissos, que nao
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata em 03 (tres) vias de igual teor e
forma para urn s6 efeito legal, ficando arquivadas na sede da GERENCIADORA, na forma do
art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Augustin6polis/TO, 25 de junho de 2021.
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Prefeito Municipal

S ecretario Municipal de Transporte
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