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ATA N° 001/2022
PROCESSO LICITAT6RIO N° 206/2021
PREGA0 PRESENCIAL N° 065/2021
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos  14  dias do  mss  de janeiro  de 2022,  nesta cidade de  Augustin6polis,  Estado do  Tocantins,  de  urn
lado a PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS, pessoa juridica de direito pdblico, inscrita no CNPJ
sob o n° 00.237.206/0001-30,  situada na Rua Don Pedro I,  352, Centro, Augustin6polisITO, neste ato
representado  pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  ANTONI0  CAYRES  DE  ALMHIDA,  brasileiro,  casado,
portador do  RG  n°  579.344  2a Via,  6rgao  Emissor SSP/GO  e  CPF  n° 047.445.601-30,  residente nesta
cidade,  e  de  outro  lado  a  empresa  DAVID  GARCIA  DE  LIMA  -  ME,  Pessoa  Juridica  de  direito
privado,  inscrita no  CNPJ  sob n° 40.601.845/0001-57,  sito  a Rua Aeroporto,  225,  Setor Aeroporto,  na
cidade  de  Augustin6polis/TO,  neste  ato  representado por DAVID  GARCIA  DE  LIMA,  portador da
Carteira  de  Identidade  n°  200371820020   SSP-MA  e  do  CPF  n°  007.462.431-89,  residente  na  Rua
Aeroporto,  225,  Setor Aeroporto,  cidade  de  Augustin6polis/TO,  mos termos  da Lei  Federal  n°.  10.520,
de  17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposig6es 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  classificagfo  das  propostas  apresentadas  no  Pregao  de  Registro  de
Pregos  n°  065/2021,  Ata  de  julgamento  de  Pregos,  HOMOLOGADA  pelo  Sr.  Prefeito  Municipal,
resolve registrar os precos objetivando o fomecimento de refeig6es prontas -tipo marmitex, nos termos
especiflcados no edital, para atender as necessidades das Secretarias e do Fundo Municipal dos Direitos
da Crianca e  do  Adolescente  de  Augustin6polis/TO,  conforme  condig6es  constantes  do  Anexo  I,  que
passa  a  fazer  parte  desta,  tendo  sido  o  referido  prego  oferecido  pela  empresa  cuja  proposta  foi
classificada em  1° lugar no certame acima numerado, observadas as condig6es do edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

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

ORGAOS PARTICIPANTES:
FUND0  MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E  D0 ADOLESCENTE,  pessoa jurl'dica
de direito ptiblico, inscrita no CNPJ sob o n°. n° 00.237.206/0001-30, situada na Rua Dom Pedro I, 352,
Centro, Augustin6polis/TO.

FORNECEDOR REGISTRADO:
Empresa: DAVID GARCIA DE LIMA - ME
CNPJ: 40.601.845/0001 -57 Telefone: (63) 99958 4023
Endereco:   Rua  Aeroporto,   225,   Setor  Aeroporto,   na  cidade   de E-mail:
Augustin6polis/TO davidgarciadelima86@gmail.com
Representante Legal: DAVID GARCIA DE LIMA
Cargo : Propriefario RG: 200371820020 SSP-MA CPF:  007.462.431-89

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO
1.1. Registro de Pregos para eventual e futura contratapao de empresa para o fomecimento de refeig6es
prontas  -  tipo   marmitex,   mos   termos   especificados   no   edital,   para  atender  as   necessidades   das
Secretarias e do Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente de Augustin6polis/TO.
1.2  A  caracterizapao  pormenorizada  do  objeto  contratado,  a  quantidade,  os  enderegos  dos  locais  de
entrega, os requisitos t6cnicos e as condig6es de fomecimento, estao indicados no Termo de Referencia,
Anexo  I  do  edital  do  Pregao  Presencial  065/2021,  bern  como  na  Proposta  Comercial  do  referido
certame, que integram e complementam, para todos os efeitos, esta Ata de Registro de Pregos.
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I.3  Este  instrumento  nao  obriga  o  Orgao  Gerenciador  a  firmar  contratag6es  na  quantidade  estimada,
podendo ocorrer licitac6es especifica para aquisicao do objeto, obedecida a legislagao pertinente, sendo
assegurada a detentora do registro a preferencia de fomecimento, em igualdade de condic6es.
1.4  0s  pregos  e  quantitativos  registrados  para  o  fomecimento  do  objeto  sao  os  constantes  na  tabela
abaixo:

Item Objeto Unid. Quant. V. Unit. V. Total

1

Refeic6es prontas - marmitex, para

Unid. 1000 R$  15,00 R$  15.000,00

atender as Secretarias de
Administracao; Agricultura; Esporte e
Juventude e; Desenvolvimento
Urbano e Servicos Priblicos

2
Refeig6es prontas -marmitex, para

Unid. 600 R$  15,00 R$ 9.000,00atender o Fundo Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescente.

Valor Total R$ 24.000,00

a

1.5. A refeieao tipo marmitex devera ser fomecida em tamanho grande, completa -(com peso estimado
entre  850  a 900g),  contendo  no  mi'nimo:  arroz,  feijao,  dois tipos  de  guarnigao (massa,  rafzes tuberosas
como a batata-doce,  a beterraba,  a cenoura ou a mandioca, ou  legumes cozidos, ensopados frito ou ao
molho), 2 tipos de carnes (frango, came suina, ou bovina, peixe), salada em embalagem separada entre
200 e 220gr com 2 tipos de verduras (variadas).

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE D0 REGISTR0 DE PRECOS
2. I . 0 registro de pregos formalizado na presente Ata tera validade de  12 (doze) meses, contados a partir
da sua publicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRACA0 DA PRESENTE ATA DE REGISTR0 DE
PRECOS
3.1. A Administragao da presente Ata de Registro de Pregos cabera ao Pregoeiro e o seu gerenciamento
cabefa a  Secretaria Municipal  de  Administragao,  atrav6s  da  Secretaria Municipal  de  Administragao  de
Augustin6polis/TO.

CLAUSULA  QUARTA  -  DA  UTILIZACA0  DA  ATA  POR  ORGA0  0U  ENTIDADE  NA0
PARTICIPANTE
4.1  0  0rgao  Gerenciador se  utilizara desta Ata de  Registro de  Pregos,  respeitadas,  no  que  couber,  as
condig6es  e  as  regras  estabelecidas  na  Lei  n.°  8.666/93,  no  Decreto  n.°  7.892/13  e  na  IN-SLTI  n.°
01/2010, relativas as 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 pregos, durante sua vig6ncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da
administragao  pdblica federal  que  nao  tenha participado  do  certame  licitat6rio,  mediante  anuencia do
Orgao Gerenciador.
4.3  i  vedado  efetuar  acr6scimos  nos  quantitativos  fixados  pela ata de  registro  de  pregos,  inclusive  o
acr6scimo de que trata o §  10 do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
4.4 0s 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer uso da ata
de registro de pregos,  deverao  consultar o Orgao Gerenciador para manifestagao  sobre  a possibilidade
de adesao.
4.5  Cabera ao fomecedor classificado, observadas as condig6es nela estabelecidas, optar pela aceitagao
ou  nao  do  fornecimento  decorrente  de  adesao,  desde  que  nao  prejudique  as  obrigag6es  presentes  e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o Orgao Gerenciador.
4.6 As aquisig6es ou contratag6es adicionais a que se refere este item da ATA nao poderao exceder, por
6rgao ou entidade, o qufntuplo dos quantitativos dos items do instrumento convocat6rio e registrados na
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ata  de  registro  de  pregos  para  o  Orgao  Gerenciador,  conforme  preceitua  o  lnciso  11,  do  Art.  22,  do
I)ECRET0 N° 9.488. DE 30 DE AGOST0 DE 2018.

``11    -    o    instrumento    convocat6rio    da   compra   nacional    prevera   que    o

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

4.7. Ap6s a autorizacao do 6rgao Gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a aquisigao ou
contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
4.8.  Compete  ao  6rgao  nao  participante  os  atos  relativos  a cobranga do  cumprimento  pelo  fornecedor
das obrigag6es 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 contratap5es, informando as ocorrencias ao 6rgao Gerenciador.
4.9. i facultada aos 6rgaos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesao a ata de registro de
pregos do 6rgao Gerenciador.

CLAUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO
5.1.  0  fornecimento  devera  ser  executado  atendendo  as  normas  t6cnicas  de  acordo  com  a  legislagao
pertinente.
5.2.   0   fomecimento   sera  efetuado   de   modo   parcelado,   conforme   a  necessidade   das   Secretarias
Municipais,  com  prazo  de  entrega  imediato  ap6s  emissao  da ordem  de  fomecimento,  e  entregues  mos
locals indicados pela mesma.
5.3.  As  refeig6es  diarias tipo  marmitex,  deverao  estar acondicionados  em  embalagens  apropriadas  em
obediencia as legislag6es vigentes e fiscalizadas pelas Autoridades Sanitarias competentes.
5.4.  A composigao das refeig6es  diarias tipo marmitex devera ser variada,  utilizando-se  embalagens  de
isopor descartaveis, no formato redondo, com tampa. Devera ser feito urn rodizio (variagao) do cardapio
para que nao haja repetig6es diarias das opg6es.
5.5.  As  refeig6es  diarias  tipo  marmitex  devem  ser  preparadas  e  servidas,  em  conformidade  com  os
procedimentos  t6cnicos,  culinarios  e  higienicos  preconizados  para  servi¢os  de  alimenta¢ao,  atendendo
almogo  e jantar,  conforme  a  necessidade  deste  Municipio,  sendo  que  o  fomecimento  aqui  licitado  6
considerado dnico.
5.6.   As   refeig6es   serao   preparadas   com   generos   alimenticios   de   primeira   qualidade,   dentro   das
exig€ncias de higiene e seguranga alimentar, determinados pela legislagao sanitaria vigente.
5.7.  A  preparagao  dos  alimentos  devera  ser  realizada  nas  dependencias  da  empresa,  com  todos  os
equipamentos e utensilios para tal fim, respeitando as condig6es higienico-sanitarias necessarias para tal
procedimento.
5.8.  Os produtos ofertados pelas  licitantes deverao, OBRIGATORIAMENTE, atender as exig6ncias de
qualidade,   observados   os   padr6es   e   normas   baixadas   pelos   6rgaos   competentes   de   controle   de
fiscalizagao  de qualidade - atentando-se  o  proponente, principalmente  para as prescrig6es  contidas  no
art. 39, VIII, da Lei n° 8.078/90 (C6digo de Defesa do Consumidor);
5.9.  Os  items  listados neste anexo, nao serao necessariamente adquiridos em sua totalidade.  Os mesmos
sao quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicagao e posterior convocagao
para assinatura da Ata de Registro de Preco.
5.10.  As  licitantes  para  as  quais  forem  adjudicados  itens  constantes  neste  anexo  e  forem  convocadas

para a assinatura da Ata, obterao apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos  items
ate o termino da vigencia contratual.
5.11. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orgamentarios que os mesmos nao
estao obrigados a adquirir previamente o material constante neste anexo.  A  Prefeitura Municipal nao se
responsabilizara  por  prejui'zos  flnanceiros,  nao  cabendo  por  parte  dos  licitantes  qualquer  recurso  sob
alegagao da expectativa da compra por parte da Prefeitura.
5.12.  A quantidade estimada para o presente processo licitat6rio,  relacionado neste edital,  serve apenas
como orientagao, nao constituindo, sob hip6tese alguma garantia de faturamento.
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CLAUSULA SEXTA - D0 PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao de nota fiscal, contendo:
a) Data de emissao;
b)  Estar  enderegada  ao  6rgao  CONTRATANTE,  conforme  CNPJ  e  enderego  do  disponibilizado  na
solicitagao.
c) Valor unitario;
d) Valor total;
e) Mengao ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.
6.2.  0  gestor  do  contrato  somente  atestara  o  servigo  e  liberara  a(s)  Nota(s)  Fiscal  (is)/Fatura(s)  para
pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condic6es pactuadas.
6.3.  Para habilitar-se  ao  pagamento  a CONTRATADA  devera protocolar na  Sede  da Prefeitura, Nota
Fiscalffatura, especiflcando o servigo, devendo estar formalmente atestado pelo servidor designado para
tal.
6.4  0  pagamento  sera  realizado  em  ate  30  (trinta)  dias  ap6s  a  apresentagao  da  Nota  Fiscal/Fatura
discriminando o material, a quantidade fomecida, o valor unitario e o valor total, devidamente atestada,
seguido de recibo de quitagao e requerimento solicitando o pagamento do valor faturado, acompanhados
das certid6es necessarias.
6.5.  Caso  a proponente  nao  protocolize  seu pedido  de  pagamento  nos  prazos  avengados,  reserva-se  a
Contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/Fatura, somente no mss subsequente sem alteragao
de valor, ou aplicagao de qualquer cominagao legal.
6.6 0 eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura sera comunicado a Contratada, ficando o
pagamento sustado/suspenso ate a corregao do erro.
6.7 0 pagamento ficara condicionado ate que a Contratada atenda todo o edital e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA - D0 CONTRATO
7.1  Por se tratar de compra e  servigos  com  entrega imediata e  integral  dos bens, o  Contrato decorrente
desta licitagao podera substitui'do por Nota de Empenho de Despesa, conforme previsao do art. 62 da lei
8.666/93.
7.2 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 formalizapao,  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
contratagao, sem prejui'zo das sang6es previstas no Art. 81  da mesma Lei.
7.3.  Durante  o  prazo  de  validade  do  registro,  as  empresas  detentoras  poderao  ser convidadas  a firmar
contratag6es  de  fornecimento,  mediante  autorizagao  do  Setor  de  compras  e  licitagao,  observadas  as
condic6es fixadas neste instrumento, no Edital e as determinag6es contidas na legislagao pertinente.
7.4.  Aplica-se  aos  contratos  de  fornecimento  decorrentes  de  registro  de  pregos o  disposto  no  Capitulo
Ill, da Lei Federal n.° 8.666/93, com suas respectivas alterag6es posteriores, no que couber.

CLAUSULA 0ITAVA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO D0 0BJETO
8.1.  A  administrapao  nao  estara  obrigada  a  adquirir  os  produtos  da  detentora  da  Ata  de  Registro  de
Pregos,  mas  quando  o  fizer,  podera vir a requisitar quantidade  equivalente  a no  mi'nimo  10%  (dez por
cento) do item registrado.
8.2  Sempre que julgar necessario,  a Contratante solicitara, durante a vigencia da ARP, a execucao dos
servigos registrados, na quantidade necessaria, mediante a entrega da Ordem de Fornecimento e Nota de
Empenho, podendo ainda ser firmado contratos parciais ou do quantitativo global.
8.3. A ordem de fornecimento, consubstanciada em oficio, devera conter data de expedigao, quantidade
pretendida,   local   para  entrega,   descrigao  dos   itens  solicitados,   pregos   unitario   e  total,   carimbo   e
assinatura do responsavel pela requisigao.
8.4.  A  crit6rio  da  Contratante,  os  produtos  serao  submetidos  a  verificagao,  cabendo  ao  fornecedor  a
substituigao dos que vierem a ser recusados, de forma imediata.
8.5. 0 aceite/aprovagao dos produtos pela Contratante nao exclui a responsabilidade civil do fomecedor
por vicios ou defeitos de quantidade ou qualidade dos produtos ou disparidades,  com  as especiflcag6es
estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo a Contratante as faculdades previstas no art.  18 da
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8.6.  A  Contratada  devera  comunicar,  por  escrito,  a  ocorrencia  de  qualquer  anormalidade  de  carater
urgente que impossibilite o seu cumprimento, tao  logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos

que julgar necessarios a Contratante ate 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega.
8.7.  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 caiba direito de indenizagao.
8.8.  Correrao  por  conta  exclusiva  da  Contratada  as  despesas  com  frete,  transporte,  seguro  e  demais
custos advindos da execugao dos servigos e entrega do objeto nas dependencias da Contratante.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. Pelo descumprimento de quaisquer clausulas ou condig6es do presente edital, mediante competente
autorizagao do  Setor de Compras e Licitag6es, serao aplicadas as penalidades previstas mos artigos  86 e
87  da  Lei  n.°  8.666/93,  al6m  das   sang6es  administrativas,  garantindo  sempre  a  ampla  defesa  e  o
contradit6rio.
9.2.   Qualquer  atraso   na  execugao   das   obrigag6es  assumidas   devera,   obrigatoriamente,   constar  de

o        J;uo:(tli:a:.tl`r:oi.:ii::at:: :a:dts:,:iicr:::::::eepTa:,t:e::s:.: ;:r:.t::e::::::::e:nt::dr:ds?I:g:1:d::;:,.auct:::::tdaed : OST.pe::::-tsee ::ea:
sang6es e multas previstas no Termo de Refer6ncia.
9.4.  As penalidades serao aplicadas atrav6s de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Municipal
de Administragao, no qual serao assegurados a empresa o contradit6rio e a ampla defesa.
9.5 As sang6es administrativas serao registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAC6ES DE PRECOS
10.1.  Os  pregos  registrados  manter-se-ao  inalterados  pelo  peri'odo  de  vigencia  do  registro,  admitida
revisao  quanto  houver  desequilfbrio  de  equagao  econ6mico-financeiro  inicial  da  ata,  nos  termos  da
legislagao que rege a mat6ria. Com apresentagao de nota fiscal e pesquisa de mercado.
10.2.  0  reajustamento  dos  pregos  registrados  somente  sera  possivel  se  autorizado  por  alteragao  das
Normas Federais pertinentes a politica econ6mica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS CONDIC6ES DE RECEBIMENT0 DO 0BJET0
11.1. 0 objeto desta Ata de Registro de Pregos sera recebido pela Unidade que emitir a nota de empenho
consoante o disposto no art. 73  da Lei Federal 8.666/93 e suas alterag6es.
11.1.I.   A  Unidade   Administrativa  devera  criar  comissao  para  recebimento  de   material  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  nos  produtos  e  registra-los.  integralmente  ou  em  parte,  se
estiver em desacordo com as especificag6es do objeto licitado.

CLAUSULA  DECIMA  SHGUNDA  -  D0  CANCELAMENT0  DA  ATA  DE  REGISTR0  DE
PRECOS
12.1. A presente ata de registro de pregos podera ser cancelada de pleno direito:
12.1.1. Pelo Setor de Compras e Licitag6es, mediante comunicagao da unidade requisitante, quando:
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  requisitante
nao aceitar suas justificativas;
12.1.1.3 as detentoras derem causa a rescisao administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
registro  de  pregos,  em  algumas  hip6teses  previstas  no  art.  78,  inciso  I  a XII,  ou  XVII,  da  Lei  Federal
8.666/93, com as respectivas alterag6es posteriores;
12.1.1.4.   Em   qualquer  das   hip6teses   de   inexecugao   total   ou   parcial   de   contrato   decorrente   deste
instrumento de registro;
12.1.1.5. Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

=-
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12.1.I.6.     Por    raz6es    de    interesses    ptiblicos    devidamente    demonstrados    e    justificados    pela
Administragao.
12.1.2.  Pelas  detentoras,  quando  mediante  solicitapao  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 posteriores.
12.1.2.1.  A  solicitacao  das  detentoras  para cancelamento  dos  pregos registrados  devera ser dirigida ao
Setor de Compras e Licitapao, facultada a ele a aplicapao 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 aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que
tiver dado origem ao registro de pregos.
12.2.1  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessivel  o  enderego  das  detentoras,  a comunicagao  sera
feita  por  publicagao  no  Diario  Oficial  de  praxe,  por  2  (duas)  vezes  consecutivas,  considerando-se
cancelado o prego registrado a partir da dltima publicagao.
12.2.2.  Fica  estabelecido  que  as  detentoras  da  ata,  deverao  comunicar  imediatamente  a  ao  Setor  de
Compras   e   Licitagao,   qualquer  alterapao   ocorrida  no   enderego,   telefone,   conta  bancaria  e   outras
julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia e outros documentos.

CLAUSULA  DECIMA  TERCEIRA  -  DA  AUTORIZACA0  PARA  AQUISICA0  E  EMISSA0
DE NOTA DE EMPENH0
13.1.  As  aquisig6es  do  objeto  desta  Ata  de  Registro  de  Pregos  serao  autorizadas,  caso  a  caso,  pelo
responsavel   direto   pela   Unidade   Administrativa   Solicitante   ou   por   quem   o   Prefeito   Municipal
previamente   determinar,   ap6s   manifestagao  favoravel   da  Contabilidade,   quanto  a  apresentagao   de
disponibilidade oreamentaria para a aquisigao pretendida.

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

cLAusuLA DriclMA QulNTA - DA FlscALlzACAO
18.1.  A  flscalizagao  e  o  acompanhamento  da execugao  do  contrato  caberao  a Contratante,  atrav6s  da
Secretaria Municipal de Administra¢ao deste Municfpio, na pessoa da Sra. LANNA THAYLLANA
0LIVEIRA DA  SILVA,  ou por servidor devidamente  designado  para esta fiscalizagao,  com  poderes
para  verificar  se  os  materiais  serao  entregues  de  acordo  com  o  previsto,  fazer  advert6ncia  quanto
qualquer falta, aplicar multas e demais ag6es necessarias a Contratada.
18.2.  A  fiscalizagao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da  prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeig6es t5cnicas, e,
na  ocorrencia  desta,   nao   implica  em  co-responsabilidade  da  Administragao  ou  de   seus  agentes  e

prepostos, de conformidade 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 execugao
do contrato,  indicando dia,  mss  e  ano,  bern como  o nome  dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
16.1.  As  despesas  com  a  presente  licitagao  terao  seus  custos  cobertos  com  os  recursos  financeiros

provenientes da Lei Orgamentarja - LOA/2022.
6.2. Nos termos do paragrafo 2° do art. 7° do Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o sistema de
Registro  de  Pregos,  somente  sera indicada a dotagao  orgamentaria para a formalizagao  do contrato  ou
instrumento habil, conforme segue:

j=
Art.  7°  A  licitacao  para  registro  de  pregos  sera  realizada  na  modalidade  de
concorr€ncia, do tipo menor preco, nos termos da Lei n° 8.666. de  1993. ou na
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modalidade de pregao, nos termos da Lei n°  10.520` de 2002` e sera precedida
de ampla pesquisa de mercado.
§  2° Na  licitagao  para  registro  de  pregos  nao  e  necessdrio  indicar  a  dotagao
orgamentdria,  que  somente  sera  exigida  para  a  formalizagao  do  contrato  ou
outro instrumento habil.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIC6ES FINAIS
17.1.   Integra   esta   Ata,   o   Edital   do   Pregao   Presencial   n.0   065/2021,   as   propostas   com   pregos,
especificagao, 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  alteragdes

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 princfpios 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.

Augustin6polisITO,14 dejaneiro de 2022.
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