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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA N° 035/2021
PROCESSO LICITATORIO N° 152/2021
PREGAO PRESENCIAL N° 049/2021
VALIDADE:  12 (doze) meses
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CPL  -AUGUSTINOPOLIS

FolhaNO-
Visto:

Aos 15 dias do mss de setembro de 2021, nesta cidade de Augustin6polis, Estado do Tocantins,
de urn lado o FUND0  MUNICIPAL DE MEI0 AMBIENTE DE  AUGUSTIN6POLIS,
ESTADO D0 TOCANTINS, pessoa juridica de direito pdblico intemo,  inscrito no CNPJ n°
22.035.542/0001-32,  estabelecida na Rua Don  Pedro  I,  n°  99,  Centro  Augustin6polis  -TO,
neste  ate  representado  pelo  senhor  Secretario  Municipal,  VALTEI  FERREIRA  SALES,
brasileiro, casado, Secretario Municipal, portador do RG n°. 369.247-SSPITO com inscrig5o no
CPF  n°.  881.201.631-68,  residente  e  domiciliado  na  Run  Presidente  Dutra,  n°.  122  -Bairro,
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sob   n°   13.173.215/0001-56,   com   enderego   na   Travessa   S5o   Joaquim,   s/n,   Bairro   Novo
Horizonte-    na    cidade    de    Sao    Miguel    do    Tocantins/TO,    Representada    pelo    senhor
ALEJANDRO  JAVIER  PICASSO,  pessoa  fisica  representante  legal,  inscrito  no  CPF  sot  n°
743.897.001-97,  portador  da  c6dula  de  ldentidade  RNE  V500849-P,  Residente  na  cidade  de
Sao   Miguel   do   Tocantins-   TO,   e   SILVANE   RIBEIR0   DA   SILVA,   pessoa   fisica,
representante legal, inscrito no CPF sob n° 847.871.981 -49, portador da cedula de Identidade n°
352107 SSPITO, residente no Setor Habitacional Amiqueira, cjo1, ch56-A LT03, CEP 71.994-
508,  na  cidade  de  Taguatinga-DF,  nos  temios  da  Lei  Federal  n°.   10.520,  de  17  de julho  de
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposig5es da Lei Federal n° 8.666,
de  23  de  junho  de   1993,  com  as  alterag6es  posteriores,  e  demais  normas  regulamentares
aplicaveis   a   esp6cie,   conforme   a   classifica9ao   das   propostas   apresentadas   no   Pregao   de
Registro  de  Pre9os  n°  049/2021,  Ata  de julgamento  de  Precos,  HOMOLOGADA  pelo  Sr.
Prefeito Municipal,  resolve  registrar os  precos  objetivando  a futura prestagao  de  servicos  na
locac5o de un caminhao tipo pipa e urn caminhao compactador de lixo, destinados a atender o
'undo Municipal de M6io Am-biente de Augustin6polisITO, confome condic6es constantes do

mexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preco oferecido pela empresa cuja
roposta foi classificada em  1° lugar no certame acima nunerado, observadas as condic6es do
dital  que  integra  este  instrumento  de  registro  e  aquelas  enunciadas  nas  clausulas  que  se
e8uem:

ORGAO GERENCIADOR:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE I)E AUGUSTINOPOLIS, pessoa juridica de direito
pdblico, inscrita no CNPJ sob o n°. 22.035.542/0001-32 com sede a Run Dom Pedro I, n° 99 -Centro,
nesta cidade de Augustin6polis/TO.

RUA DOM  PEDRO  1,  352,  CENTRO, TEL.:  63 34561232
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO 0BJETO
1.1.   Registro  de  Precos  para  futura  e  eventual  locagao  de  urn  caminhao  tipo  pipa  e  urn
caminh5o compactador de lixo, destinados a atender o Fundo Municipal de Meio Ambiente de
Au8ustindpoiisITO.
1.2 A caracterizapao pormenorizada do objeto contratado, a quantidade, os enderegos dos locais
de entrega, os requisitos t6cnicos e as condic6es de fomecimento, est5o indicados no Termo de
Referencia,   Anexo   I   do   edital   do   Preg5o   Presencial   049/2021,   ben   como   na   Proposta
Comercial do referido certame, que integram e complementam, para todos os efeitos, esta Ata
de Registro de Pre9os.
1.3  Este  instrumento  nao  obriga  o  drg5o  Gerenciador  a  firmar  contratap6es  na  quantidade
estimada,   podendo   ocorrer   licitac6es   especifica   para   aquisiqao   do   objeto,   obedecida   a
legislapao pertinente,  sendo assegurada a detentora do registro  a prefer6ncia de fomecimento,
em igualdade de condic5es.
1.4  0s pregos  e quantitativos registrados para o  fomecimento  do  objeto  sao  os constantes na
tabela abaixo:
FORNECEDOR. SILVANE RIBEIRO DA SILVA

I

JI UJql JLIJLJJUJ| : Dii. y AI`r, JUJ]JLI.i`u LiA DLL yAI    0 Item Quant. Descrigao Unid. Periodo V. Unit. V. Total

01 01

Loca9ao  de  veiculo  tipo  caminhaopipaMarcaVW/17.220,ano/modelo2003/2003,embornestadodeconservae5oeuso,acopladocomtanque17nillitros,contendobombad'aguadealtapressaoparaenchimentodotanquedoveiculoparaatenderoFundoMunicipaldeMeioAmbientedeAuqustin6polisITO.

Mss 12 8.800,00 105.600,00

FORNECEDOR : AGROSERVICOS - SERVICOS AGROPECUARIOS E TRANSPORTES
LTDA -ME
Item Quant. Descricao Unid. Periodo V. Unit. V. Total

02 01

Locagao     eventual     de     01     (urn)veiculocaminhaocompactadordelixo(Pap5o),MarcaVW/24.250CNC6X2,ano/modelo2009/2009,PLACAFNU-0I18,comcapacidadeparatransportede15m3(quinzemetroschbicos),paraatenderoFundoMunicipaldeMeioAmbientedeAugustin6polisITO.

Mss 12 12.995,00 155.940,00

Valor Total Registrado R$ 261.540,00 (duzentos e sessenta e u in nil Quinhentos e quarenta
reais).

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTR0 DE PRECOS
2.I.  0  registro  de  precos  formalizado  na  presente  Ata  tern  validade  de   12  (doze)  meses,

%°:iag°ssiLPAardrTdEaRS%aEPE]Ca.95°bA   ADM|N|sTRACAo   DA   PRESENTE   ATA   DE
REGISTR0 DE PRECOS
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3.1.  A  Administragao  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preaps  cabers  ao  Pregoeiro  e  o  seu
gerenciamento   cabers   a   Secretaria   Municipal   de   Meio   Ambiente,   atrav6s   do   Secretdrio
Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Augustin6polis/TO.

CulusuLA  QUARTA - DA UTILIZACAO DA ATA  POR ORGAO  OU ENTIDADE
NA0 PARTICIPANTE
4.I  0  6rgao  Gerenciador  se  utilizara  desta  Ata  de  Registro  de  Preqos,  respeitadas,  no  que
couber, as condic6es e as regras estabelecidas na Lei n.a 8.666/93, no Decreto n.a 7.892/13 e na
INrsLTI n.a 01#010, relativas ds compras pelo Sistema de Registro de Pregos.
4.2  Nos  termos  do  artigo  22  do  Decreto  n.°  7.892/13,  desde  que  devidamente justificada  a
vantagem, a ata de registro de preqos, durante sua vig6ncia,  poderd ser utilizada por qualquer
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4.3  E  vedado  efetuar  acrfescimos  mos  quantitativos  fixados  pela  ata  de  registro  de  precos,
inclusive o acr6seimo de que trata o §  1° de artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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sobre a posslfoilidade de ades5o.
4.5  Cabefa ao  fomecedor classificado,  observadas  as  condic6es  nela  estabelecidas,  optar pela
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4.6  As  aquisi¢6es  ou  contratac5es  adicionais  a  que  se  refere  este  item  da ATA  nao poder5o
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preceitua o Inciso 11, do Art. 22, do DECRETO N° 9.488. DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

"11  -  o  instrumento  convocat6rio  da  compra  nacional  prevde  que  o

quantitativo  decorrente  das  ades6es  a  ata  de  registro  de  pregos  n5o
excedera,  na  totalidade,  ao  quintuplo  do  quantitativo  de  cada  iteim
registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e para
os  6rgaos  participantes,  independentemente  do  ndmero  de  6rgaos  nao
participantes que aderirem".

4.7.  Ap6s  a  autorizap5o  do  6ngao  Gerenciador,  o  6rg5o  nao  participante  devefa  efetivar  a
aquisicao ou contratac5o solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vig6ncia da ata.
4.8.  Compete  ao  6rg5o  nao  participante  os  atos  relativos  a  cobranca  do  cumprimento  pelo

a

fomecedor das obrigag5es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa
e o contradit6rio,  no regular processo  administrativo,  de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas pr6prias contratac5es, informando
as ocorrencias ao Orgao Gerenciador.
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CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
5.I. DA HNTREGA:

a)  Os  caminh6es  deverao  ser  entregues,  conforme  necessidades  e  pedido  emitido  pela
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  a  qual  formulard  o  pedido  via  e  mail,  tendo  a
licitante o prazo de 05 (cinco) dias para entregar a mercadoria solicitada.
b) Os caninh6es  entregues  em desacordo com a proposta de precos serao devolvidos  a
fomecedora, que tera o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar a troca.
c)  A  entrega  devefa  seguir  a  risca  o  pedido  pievio  em  descricao  e  quantidade,  todos
conferidos com liberap5o do responsavel autorizado da unidade.

RUA  DOM  PEDRO I,  352,  CENTRO, TEL.:  63  34561232
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d) A  entrega em  outras  localidades,  nao  sera aceita como justificativa para o  atraso na
entrega do prazo estipulado pelo municipio de Augustin6polisITO.
e) 0 objeto deste Processo devera ser entregue, pelas empresas vencedoras, por sua conta,
risco e expensas, nas quantidades solicitadas, atrav6s de ORDEM DE FORNECIMENTO
no seguinte local: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Sede do Fundo Municipal de
Meio  Ambiente  de  Augustin6polisITO  -  situado  na  Rua  Dom  Pedro  I,   175,  Centro,
Augustin6polis/TO.  Os  caminh6es  para  locagao    poderao  ser  recebidos  de  segunda  a
sexta-feira,  no  hordrio  das  O8hoomin  as   13hoomin,  MEDIANTE  AGENDAMENTO
pREvlo.

5.2. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
5 .2. I . Os caminh6es serao recebidos:
a)  Provisoriamente  para  efeito  de  verificap5o  da confomidade  das  especificac6es  constantes
neste termo de referchcia
b)   Defmitivamente,   ap6s   a   conformidade   das   especificap6es   constantes   neste   termo   de
referencia, e sua consequente aceita9ao, que se clara em ate 02 dias uteis a partir do recebimento

`j       :;°V6S6ri:oP:Ipa::=|aecnet:t;C:.  a   fiscal,zapao   do   recebimento   dos   caminh6es   Ser5o   de
responsabilidade do Secretario Municipal de Meio Ambiente.
d) Na hip6tese de a verificacao a que se refere o submetem anterior n5o ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
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CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentagao de nota fiscal, contendo:
a) Data de emissao;
b) Estar enderegada a Prefeitura de Augustin6polis/TO,  conforme CNPJ  e enderego do 6rgao
solicitante.
c) Valor unifario;
d) Valor total;
e) Mencao ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.
6.2. 0 gestor do contrato somente atestara o servico e liberal a(s) Nota(s) Fiscal (is)ffatura(s)
para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condic6es pactuadas.
6.3. Para habilitar-se ao pagamentl a CONTRATADA devera protocolar na Sede da Prefeitura,
Nota Fiscal/Fatura, especiflcando o servigo, devendo estar fomalmente atestado pelo servidor
designado para tal.
6.4   0   pagamento   sera   realizado   em   ate   30   (trinta)   dias   ap6s   a   apresentapao   da  Nota
Fiscal/Fatura discriminando o material, a quantidade fomecida, o valor unitdrio e o valor total,
devidamente  atestada,  seguido de recibo de quitagao e  requerimento  solicitando o pagamento
do valor faturado, acompanhados das certid5es necessalias.
6.5.   Caso  a  proponente  nao  protocolize  seu  pedido  de  pagamento  nos  prazos  avencados,
reserva-se  a  Contratante  o  direito  de  pagar  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura,  somente  no  mss
subsequente sem alterap5o de valor, ou aplicagao de qualquer cominapao legal.
6.6 0 eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura sera comunicado a Contratada,
ficando o pagamento sustado/suspenso ate a correcao do erro.
6.7 0 pagamento ficara condicionado ate que a Contratada atenda todo o edital e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA - DO CONTRATO
7.I  Por se tratar de  compra com  entrega imediata e  integral  dos bens,  o  Contrato  decorrente
desta licitapao podera ser substituido por Nota de Empenho de Despesa, conforme previs5o do
art. 62 da lei 8.666/93.

RUA DOM PEDRO  I, 352, CENTRO, TEL.:  63 34561232
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7.2 0 prazo previsto para o recebimento da Nota de Empenho de Despesa sera de no maximo
05 (cinco) dias, contados da convocacao para a sua fomaliza9ao, podendo ser prorrogado uma
s6 vez, por igual periodo, nas situag6es previstas no §  1° do art. 64 da lei n°.  8.666/93, sob pena
de decair o direito a contratag5o, sem prejuizo das sang5es previstas no Art. 81 da mesma Lei.
7.3. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderao ser convidadas a
firmar  contratap5es  de  fomecimento,  mediante  autorizapao  do  Setor  de  compras  e  licitapao,
observadas  as  condi¢6es  fixadas  neste  instrumento,  no  Edital  e  as  deteminac6es contidas na
legislapao pertinente.
7.4.  Aplica-se  aos  contratos  de  fomecimento  decorrentes  de  registro  de  precos  o  disposto  no
Capitulo  Ill,  da  Lei  Federal  n.°  8.666/93,  com  suas  respectivas  alterag5es  posteriores,  no  que
couber.

CLAUSULA OITAVA -DAS OBRIGAC6ES D0 FORNECEDOR E GERENCIADOR
8.1. 0 FONECEDOR obriga-se a:
8.1.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as Clausulas avencadas;
8.1.2.  Prestar todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados pela  fiscalizapao  da contratante,
cujas obrigap6es 6 atender prontamente;
8.I.3.    A    Contratada    obriga-se    a    disponibilizar   todo    o    coxpo    Tecnico    especializado,
Equipamentos, Alimenta9ao, Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessarias
para a execuc5o  e/ou  fomecimento  do  objeto  desta  licita95o,  sem  qualquer Onus  adicional  a
Contratante.
8.I.4.  A  Contratada  sera  responsavel  por  eventuais  prejuizos  causados  a  pessoas  ou  bens
pdblicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.
8. I .5. A Contratada obriga-se a manter durante a execucao do contrato as mesmas condic6es de
habilitapao apresentada por ocasiao homologacao do resultado final da licitacao, comprovando
tal situapao sempre que for solicitado pela Contratante.
8.I.6.   A   Contratada   obriga-se   a   indicar   e   manter,   durante   o   cumprimento   do   contrato,
funcionario   da   empresa   com   poderes   para  resolver   quaisquer   adversidades   referentes   a
obrigap6es  contratuais  para  atuar  como  preposto,  mantendo  atualizado  o  seu  telefone  de
contato.
8.I.7.  A  Contratada  obriga-se  a  manter  em  dia  todas  as  suas  obrigac6es  com  terceiros,  em
especial  as  sociais,  trabalhistas,  previdencidrias,  tributarias  e  comerciais,  bern  como  assumir
inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigag6es.
8.I.8.  A  Contratada  obriga-se  cumprir  com  os  dispostos  no  inciso  XXXIII  do  art.  7°  da
Constituicao  Federal  ®roibicao  de  trabalho  notumo,  perigoso  ou  insalubre  aos  menores  de
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condig5o de aprendiz
a partir de quatorze anos).
8.1.9.  A  Contratada  obriga-se  a  sanar  imediatamente  quaisquer  irregularidades  ou  defeitos
verificados pela Contratante durante a vigencia da ata de registro de precos.
8.I.10.   Comunicar   a   fiscaliza¢ao   da   Contratante,   por  escrito,   qunndo   verificar  quaisquer
condig6es   inadequadas   ou  a  iminencia  de  fatos  que  possam  prejudicar  a  execugao  e/ou
fomecimento;
8.1.11.  A  Contratada  devera  encaminhar  a  Nota  Fiscal  juntamente  com  as  autorizap6es  de
retiradas e os cupons para flns de recebimento dos respectivos valores.
8.I.12.   A   Contratada   ficara   obrigada   a   aceitar,   nas   mesmas   condig6es   contratuais,   os
acr6scimos  ou  supress6es  que  se  fizerem  necessarios,  ate  o  limite  de  25%  (vinte  e  cinco  por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
8.I.13. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).
8.I.14.  A empresa devera  indicar na(s) nota(s) fiscal(is),  al6m  de outras  infomap5es exigidas
de acordo com a legislacao pr6pria: 6. I .13.1  -especificapao correta do objeto e
8. I .15. Ntimero da licitapao e contrato;
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8.2. 0 GERENCIADOR obriga-se a:
8.2.I.  Promover a fiscalizacao  do fomecimento  e/ou prestacao  dos  servicos  objeto desta Ata,
quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem executados e/ou fomecido e entregue pelo
FORNECEDOR.
8.2.2. Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfei¢6es, detectadas e imediatamente comunicar o
FOENECEDOR.
8.2.3. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR.
8.2.4. Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorizapao de retirada via e-mail  ou
atraves de correspondencia com ou sem AR.
8.2.5.  Conduzir eventuais  procedimentos  administrativos  de negocia9ao  de precos  registrados,
para  fins  de  adequapao  as  novas  condie6es  de  mercado  e  de  aplica9ao  de  penalidades  por
descumprimento ao pactuado neste termo.
8.2.5.  Consultar  o  FORNECEDOR  quanto  ao  interesse  na  execugao  e/ou  fomecimento  do
objeto  registrado  nesta  Ata  a  outros  6rgao(s)  da  Administracao  Pdblica  que  exteme(in)  a
intencao de utilizar a presente Ata de Registro de Precos.
8.2.7. Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento.
8.2.8.  Fomecer  atestados  de  capacidade  t6cnica,  quando  solicitado,  desde  que  atendidas  as
obrigac6es contratuais.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1.  Pelo  descuinprimento  de  quaisquer clausulas  ou  condig5es  do  presente  edital,  mediante
competente  autorizagao  do  Setor  de  Compras  e  Licitap6es,  serao  aplicadas  as  penalidades
previstas nos artigos  86 e  87 da Lei n.° 8.666/93, al6m das sang6es administrativas, garantindo
sempre a ampla defe§a e o contradit6rio.
9.2.  Qualquer atraso na execuc5o das  obrigag6es assumidas devera,  obrigatorianente,  constar
de justificativa  protocolada  no  6rgfro  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 n5o tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-
se-a as sanc6e§ e multas previstas no Termo de Referencia.
9.4. As penalidades  serao aplicadas atrav6s  de Processo Administrativo a cargo da Secretaria
Municipal  de Administragao,  no  qual  serao  asseg`irados  a empresa o  contradit6rio  e a ampla
defesa.
9.5 As sanc6es administrativas ser5o registradas no SICAF.

LAUSULA DECIMA - DA DIVULGACAO DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
10. I . Os preeos registrados e a indicapao dos respectivos Fomecedores detentores da Ata serao
bublicados no Diario oficial do Municipio e divulgados em meio eletr6nico.

u
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CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA  -  DAS  CONDICOES   DE  RECEBIMENTO  DO
0BJET0
11. I . 0 objeto da presente licitapao sera recebido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
atraves de servidor do setor de Almoxarifado, mediante Termo de Constatapao e Recebimento
dos caminh6es, o qual devera atestar seu recebimento.
11. I .1. 0 objeto sera recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissao, que procedefa a conferencia
de  sua conformidade  com  as  especiflcag6es,  caso  nao haja qualquer impropriedade  explicita,
sera aceito esse recebimento;
b)  Defmitivamente,  em  ate  03  (tres)  dias  bteis,  ap6s  o  recebimento  provis6rio,  mediante,
"atesto"  na  nota  fiscal/  fatura,  depois  de  comprovada  a  adequapao  aos  termos  contratuais  e

aferig5o do direito ao pagamento.
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11.2.   0   recebimento   e   a   aceitapao   do   objeto   desta   licitapao   estao   condicionados   ao
enquadramento nag  especificap6es  do ot}jeto,  descritas no Temo de Referencia e obedecerao
ao  disposto  no  Art.  73,  incisos  I  e  11,  e  seus  paragrafos  da Lei  n.°  8.666/93,  no  que  lhes  for
aplicavel.
11.3. 0 Municipio reserva para si o direito de recusar os caminh6es fomecidos em desacordo
com    o    edital,    devendo    estes    ser    substituidos    ou    complementados,    a    expensas    da
CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.
11.4. 0 recebimento definitivo dos caminh6es, objeto do Edital, nao exclui a responsabilidade
do FORNECEDOR REGISTRADO quanto aos vicios ocultos, ou seja, s6 manifestados quando
da  sua  normal  utilizapao  pela  Secretaria  requisitante,  nos  temos  do  C6digo  de  Defesa  do
Consumidor (Lei n° 8.078/90);
11.5.  A  contratante  indicara  servidor  responsavel,  designado  para  esse  fim  que,  anotara  em
registro pr6prio todas  as ocorrencias relacionadas com a execu9ao do objeto,  determinando o

%u££oursn£CLe£SaLnfca]r#gi:Z€9ua&Saff.a[;ago:fif%'i°££bideErvNaf3S.DAATADEREG|sTRo
DE PRECOS
12.I.Apresenteataderegistrodepregospoderasercanceladadeplenodireito:
12.1.1.  Pelo  Setor  de  Compras  e  Licitac6es,  mediante  comunicag5o  da unidade  requisitante,
quando:
12. I .1.1 as detentoras nao cumprirem as obrigap6es dela constantes;
12.1.1.2  as  detentoras  nao  retirarem  a  nota  de  empenho  no  prazo  estabelecido  e  a  unidade
requisitante nao aceitar suas justificativas;
12.1.I.3   as  detentoras  derem  causa  a  rescisao  administrativa  de  contrato  decorrente  deste
instrunento de registro de preqos, em algumas hip6teses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou
XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterac6es posteriores;
12.1.1.4. Em qualquer das hip6teses de inexecug5o total ou parcial de contrato decorrente deste
instrunento de registro;
12.I. I .5. Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
12.1.I.6.   Por  raz6es   de   interesses  phblicos   devidamente   demonstrados  e  justificados  pela
Administracao.
12.1.2.   Pelas   detentoras,    quando   mediante   solicitap5o   por   escrito,   comprovarem   estar
impossibilitadas   de   cumprir   as   exigencias   nela  contidas   ou   quando   ocorrer   alguma   das
hip6teses  contidas  no  art.   78,   incisos  XIV  e  XVI,  da  Lei  Federal  n.°  8.666/93   com  as
respectivas alterag6es postenores.
12.1.2.I.  A  solicitapao  das  detentoras  para  cancelamento  dos  pregos  registrados  devera  ser
dirigida ao Setor de Compras e Licitacao, facultada a ele a aplicagao das penalidades previstas,
caso nao aceitas as raz6es do pedido.
12.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de pregos pela Administragao, a empresa detentora
sera comunicada por correspondencia-com avis-o de re-cebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de precos.
12.2.1   No   caso   de   ser   ignorado,   incerto   ou   inacessivel   o   endereco   das   detentoras,   a
comunicapao   sera   feita   por   publicacao   no   Diario   Oficial   de   praxe,   por   2   (duas)   vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preco registrado a partir da hltima publicag5o.
12.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverao comunicar imediatamente a ao Setor
de  Compras  e  Licitacao,  qualquer alterapao  ocorrida no  endereco,  telefone,  conta bancaria e
outrasjulgaveisnecessariospararecebimentodecorrespondenciaeoutrosdocumentos.

CLAUSULA  DECIMA  TERCHIRA  -  DA  AUTORIZACA0  PARA  AQUISICA0  E
EMISSAO DE NOTA DE EMPHNH0
13.1.  As aquisio6es do  ot)jeto  desta Ata de  Registro de Pregos  serao  autorizadas,  caso  a caso,

pelo  responsavel  direto  pela  Unidade  Administrativa  Solicitante  ou  por  quem  o  Prefeito
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Municipal  previamente  deteminar,  ap6s  manifestac5o  favorivel  da  Contabilidade,  quanto  a
apresentac5o de disponibilidade ongamentaria para a aquisigao pretendida.

CLAUSULA  DECIMA   QUARTA   -  DO   CONTROLE   E   DAS   ALTERACOHS  DE
PRECOS
14.1.   Confome   o   Decreto   Federal  n°  7892/2013,   durante   a  vigencia  da  ata,   os  precos
registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redngao dos pre¢os praticados no
mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  servigos  ou  bens  registrados,  cabendo  ao  6rgao
gerenciador  promover  as   negociag6es  junto   aos   fomecedores,   observadas   as   disposig6es
contidas na alinea "d" do inciso 11 do caput do art. 65 da Lei n a 8.666, de  1993.
14.2. Quando o prego registrado tomar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao gerenciador convocara os fomecedores para negociarem a redugao dos
precos aos valores praticados pelo mercado.
14.3.   Os  fomecedores  que  nao  aceitarem  reduzir  seus  pregos  aos  valores  praticados  pelo
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade.
14.4. A ordem de classificapao dos fomecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores

o        fz.¥e&C:adn°d:b:epTea;: %ecL:Ses::Lacda:at:£r:i.LsneaLs.uperior aos pre9os registrados e o fomecedor nao
puder  cumprir  o   compromisso,   o   6rg5o   gerenciador  poderd;   a)   liberar  o   fomecedor  do
compromisso  assumido,  caso  a comunicapao  ocorra antes  do  pedido  de  fomecimento,  e  sem
aplicap5o da penalidade se confimada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.
14.6. Nao havendo exito nas negociag6es, o 6rgao gerenciador deverd proceder a revogacao da
ata  de  registro  de  pregos,  adotando  as  medidas  cabiveis  para  obtengao  da  contratacao  mais
vantajosa.
14.7.  0  registro  do  fomecedor sera cancelado quando:  a)  descumprir as  condig6es  da ata de
registro  de  pre¢os;  b)  n5o  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido pela Administrapao, sem justificativa aceitivel; c) nfro aceitar reduzir o seu preco
registrado, na hip6tese deste se tomar superior aqueles praticados no mercado;
14.8. 0 cancelamento de registros nas hip6teses previstas acima, sera formalizado por despacho
do 6rg5o gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
14.9.  0  cancelamento  do  registro  de pregos  podera ocorrer por fato  superveniente,  decorrente
de   caso   fortuito   ou   fonga   maior,   que   prejudique   o   cumprimento   da   ata,   devidamente
comprovados e justificados: a) por razao de interesse pbblico; b) a pedido do fomecedor.
14.10.  A revisao  sera precedida de pesquisa pievia no  mercado  fomecedor,  banco  de dados,
indices ou tabelas  oficiais  e/ou outros  meios disponiveis para levantamento das condic6es de
mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneracao do servico
ou fomecimento e no embasamento da decisao de deferir ou rejeitar o pedido.
14.11.  0  6rg5o  Gerenciador  devera  decidir  sobre  a  revisao  dos  pregos  ou  cancelamento  do
preco  registrado  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias  dteis,  salvo  motivo  de  forea  maior
devidamente justificado no processo.
14.11.1.  0  prazo  para  analise  e  julgamento  de  eventual  pedido  de  revisao  de  pregos,  serao
contados  da  data  do  protocolo  e  entrega  completa  da  documentag5o   comprobat6ria  pela
contratada.   Ate   a   decisao   final   da   Administra¢ao   Municipal,   o   fomecimento   do   objeto
solicitado pela area requisitante, devera ocorrer normalmente, pelo preco registrado em vigor.
14.12. I . I . A recusa injustificada da beneficiaria da ata, em fomecedor os caminh6es solicitados

para  loca¢ao  dentro  do  prazo  estabelecido  no  edital,  ensejara  a  aplicacao  das  penalidades
legalmente estabelecidas.
14.12.  A  Administrag5o,  reconhecendo  o  desequilibrio  econ6mico  financeiro,  procedera  a
revisao dos valores pactuados.
14.13.  As alterac6es decorrentes da revisao dos pregos  ser5o publicadas  no Diario Oficial  dos
Municipios.
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14.14. Na hip6tese da beneficiaria
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efetuar a adequa9ao dos precos aos de mercado, o 0rgao

0

Gerenciador, a seu criterio poderd cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA I)ECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO
18.1.  A  fiscalizapao  e  o  acompanhamento  da  execucao  do  contrato  caberao  a  Contratante,
atraves do Secretario Municipal de Meio Ambiente deste Municipio, na pessoa do Secretario
VALTEI FERREIRA SALES, ou por servidor devidanente designado para esta fiscalizapao,
com  poderes  para verificar  se  os  materiais  ser5o  entregues  de  acordo  com  o  previsto,  fazer
advertencia quanto qunlquer falta, aplicar multas e demais ag6es necessarias a Contratada.
18.2.  A  fiscalizapao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
prestadora,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeig6es   t6cnicas,   e,   na   ocorrencia   desta,   nao   implica   em   co-responsabilidade   da
Administracao ou de seus agentes e prepostos, de confomidade com o art. 70 da Lei n° 8.666,
de  1993.
15.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a
execngao   do   contrato,   indicando   dia,   mss   e   ano,   bern   como   o   nome   dos   funcionalios
eventualmente  envolvidos,  deteminando  o  que  for  necessario  a  regulariza¢ao  das  faltas  ou
defeitos   observados   e   encaminhando   os   apontamentos   a   autoridade   competente   para   as
providencias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - I)A FONTE DE RECURSOS
16.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratapao  terao  seus  custos  cobertos  com  os
recursos financeiros provenientes da Lei Or9amenfaria - LOA/2021 .
12.2. Nos termos do paragrafo 2° do art.  7° do Decreto Federal 7.892/2013,  que regulamenta o
sistema   de   Registro   de   Precos,   somente   see   indicada   a   dotac5o   or9amentaria   para   a
formalizacao do contrato ou instrumento habil, confome segue:

Art.   7°   A   licitapao   para   registro   de   precos   sera   realizada   na   modalidade   de
concorrtncin.  do  tipo  menor  Fxp,  nol  trTnei  diL Lil.  8.666,  de  1993`..qu  pa
modalidade  de  pregao,  nos  termos  da Lei  n°  10.520.  de  2002. e  sera  precedida  de
ampla pesquisa de mercado.
§   2°   Na   licitacao   para   registro   de   precos   nao   6   necessario   indicar   a   dotagao
or9amentaria,  que  somente  sera  exigida  para  a  formalizac5o  do  contrato  ou  outro
instrumento habit.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIC6FS FINAIS
17.I.  Integra  esta Ata,  o  Edital  do  Preg5o  Presencial  n.°  049/2021,  as  propostas  com precos,
especificacao, por item na ordem classificat6ria das empresas.
16.2. Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 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 FORO
18.I.   As   partes   contratantes   elegem   o   foro   da   Comarca   de   Augustin6polisITO   como
competente  para  dirimir  quaisquer  quest5es  oriundas  da  presente  Ata,   inclusive  os  casos
omissos, que n5o 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 foma para un s6 efeito legal, flcando arquivadas na sede da GERENCIADORA, na forma
do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.
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Prefeito Municipal

zv7;EeeA SILVA
CPF n° 847.871.98149

Fomecedor

Testemunhas:

e/ rfu ` f . 9aft±
VALTEI FERREIRA SALES

None:
CPF:
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