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ATA DE REGISTR0 DE PRECOS

ATA N° 011/2022
PROCESS0 LICITATORIO N° 023/2022
PREGA0 PRESENCIAL N° 007/2022
VALIDADE:  12 (doze) meses

Aos  18 dias do mss de margo de 2022, nesta cidade de Augustin6polis, Estado do Tocantins, de urn lado
0  FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  DE  AUGUSTIN6POLIS,  Estado  do  Tocantins,  pessoa
juridica de direito pdblico inscrita no CNPJ sob o n°. 33.338.353/0001-55, com sede na Rua Dom Pedro I,
n°  378,   Centro,   nesta  cidade   de  Augustin6polis/TO,   neste  ato  representado  pela  senhora  Secretaria
Municipal, MARIA JOSH LIMA DE 0LIVEIRA, brasileira, casada, Secretaria Municipal, portador do
RG n°.  224.845-SSP/TO  com  inscrigao  no  CPF n°.  787.053.121-91,  residente e domiciliado na Avenida
Central,  n°.I.243,  Bairro  Centro,  Augustin6polis/TO,  e  de  outro  lado  a empresa  SERRALHERIA  DO
BUIU  LTDA  -ME  Pessoa  Juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°  12.290682/0001-01,
situada na Rua Padre Cicero Goias, n° 140 -Bairro Boa Vista, na cidade de Augustin6polis/TO, neste ato
representado  por  EVANDRO  DELFINO  PEREIRA,  brasileiro,  empresario,  portadora  da  Carteira  de
Identidade n° 652557 SEJSP-TO e do CPF n° 004.564.051-99, residente na cidade de Augustin6polis/TO,
nos  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  dejunho de  1993, com as alterap6es posteriores,
e   demais   normas   regulamentares   aplicaveis   a   esp6cie,   conforme   a   classificacao   das   propostas
apresentadas    no    Pregao    de    Registro    de    Pregos   n°   007/2022,    Ata   de   julgamento    de    Pregos,
HOMOLOGADA pelo Sr. Prefeito Municipal, resolve registrar os precos objetivando a eventual e futura
prestagao  de  servigos  na  reforma  de  mesas  e  cadeiras  pertencentes  a  rede  municipal  de  ensino,  para
atender o Fundo Municipal de Educagao 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:

ORGA0 GERENCIADOR:
FUND0 MUNICIPAL DE EDUCACA0 DE AUGUSTINOPOLIS, pessoajuridica de direito pdblico,
inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°.  33.338.353/0001-55,  com  sede  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n°  378-Centro,  nesta
cidade de Augustin6polis/TO.

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO
1.1.  Registro de Pregos para contratagao de empresa visando a eventual e futura prestagao de servigos na
reforma de mesas e cadeiras pertencentes a rede municipal de ensino, para atender o Fundo Municipal de
Educagao de Augustin6polisITO.
1.2.   Os   quantitativos   sao   estimados   para   urn   pen'odo   de   12   (doze)   meses   e   nao   implicam   em
obrigatoriedade  de  contratagao  pela  Administrapao,  nao  podendo  ser  exigidos  nem  considerados  como
refer6ncia para pagamento  durante  a vigencia do  Registro  de  Precos,  servindo  apenas  como  referencial
para a elaboragao das propostas dos licitantes.
1.3.   Nos   pregos   finais   deverao   estar   incluidas   quaisquer   vantagens,   abatimentos,   custos,   despesas
administrativas  e  operacionais,  fretes,  impostos,  taxas  e  contribuig6es  sociais,  obrigagdes  trabalhistas,
previdenciarias,  fiscais,  mao-de-obra, trabalho em sabados,  domingos  e feriados ou em horario notumo,
que eventualmente incidam sobre a execugao do objeto da presente Licitagao.
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1.4.  Os  servi9os ofertados  deverao,  obrigatoriamente,  atender as  exigencias  de  qualidade,  observados  os
padr6es  e  normas  baixadas  pelos  conselhos  competentes  de  controle  e  fiscalizagao  da  categoria,  cuja
prestagao  de  servigos  em conformidade ensejara a aplicap6es  de  sang6es administrativa e judicialmente
cabiveis.
1.5.  Todos  os  materiais  utilizados  deverao  atender  as  exigencias  mfnimas  de  qualidade,  observados  os
padr6es  e normas  baixadas pelos 6rgaos  competentes de controle de qualidade Industrial  atentando-se a
contratada,  principalmente,  para  as  prescrig6es  contidas  no  art.  39,  VIII,  da  Lei  8.078/90(C6digo  de
Defesa do Consumidor).
1.6. Os pregos e quantitativos registrados para o objeto sao os constantes na tabela abaixo:

ITEM1 DESCRICAOIReformademesasescolaresReformadecadeirasescolares    com QUANT. Und. V. UNIT. V. TOTAL

1100 Serv. 88,00 R$ 96.800,00

2 1000 Serv. 92,00 R$ 92.000,00brago.Reforma    de    cadeiras    escolares    sem

34 580 Serv. 83,00 R$ 48.140,00braco.Rfi

5

e orma de cadeiras escolares infantil.Reformademesasescolaresinfantil.Reformademesasdosprofessores. 250 Serv. 73,00 R$  18.250,00

6

250 Serv. 80,00 R$ 20.000,00

loo Serv. 129,00 R$  12.900,00

VALOR TOTAL R$288.090,00

1.7. Os servicos de reforma compreendem, tamb6m:  Substituigao da prancheta em madeira tipo MDF;
Substituigao   do   encosto   em   madeira  tipo   MDF;   Substituigao   do   assento   em   madeira  tipo   MDF;
Substituigao  da  prancheta  em  polipropileno;  Substituigao  do  encosto  em  polipropileno;  Substituigao  do
assento  em polipropileno;  Pintura geral  da armagao  da cadeira;  Solda e reforgo  da estrutura do assento;
Solda  e  reforgo  da  plataforma  da  prancheta;  Solda  e  reforgo  da  estrutura  do  encosto;  Borrachas  das
sapatas (04 unidades); Acolchoamento dos assentos e encosto das cadeiras.
1.8.  0  relat6rio  dos  servicos  a  serem  executados  deverao  ser  apresentados  ao  contratante  para
an£Iise pr6via e posterior autoriza¢ao dos servi€os.

I.9. DA REFORMA E CONTRATACA0
1.9.1.   As   REFORMAS   decorrentes   do   presente   Registro   de   Pregos   serao   feitas   de  acordo  com   a
necessidade e conveniencia da Secretaria Municipal  de Educapao, mediante a emissao de Requisigao de
Fornecimento e da Nota de Empenho.
1.9.2.  Este  instrumento  nao  obriga  a  contratagao,  nem  mesmo  nas  qualidades  indicadas,  podendo  a
Secretaria da Educagao promover a contratagao de acordo com suas necessidades, obedecida a legislagao
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferencia, em igualdade de condig6es.
I.9.3.  0  fornecedor  devera  fazer  visita  em  loco  para  verificagao  dos  modelos  das  cadeiras  que  serao
reformadas a fim de evitar questionamentos futuros sobre o material /objeto licitado.
1.9.4.  0  fornecedor devera apresentar  declaragao  expedida pelo  6rgao,  comprovando  a visita t6cnica  e
ciencia do tipo de material a ser utilizados nas reformas.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE D0 REGISTR0 DE PRECOS
2. I . 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 Prego, o Municfpio nao sera obrigado a firmar
as  contratag6es  que  dela  poderao  advir,  facultando-se  lhe  a  realizagao  de  licitagao  especifica  para  a
aquisigao pretendida,  sendo assegurado ao(s) beneficiario(s) do  registro preferencia de fornecimento em
igualdade de condig6es.
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2.3  0s pregos,  durante a vigencia da Ata,  serao fixos e irreajustaveis,  exceto nas hip6teses devidamente
comprovadas, de ocorrencia de situagao prevista na alinea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei 8666/93 ou de
redugao dos pregos praticados no mercado.
2.3.1. Os valores nao serao reajustados durante a vigencia da Ata de Registro de Pregos, podendo ocorrer
apenas a revisao de pregos a qualquer tempo a fim de reestabelecer o equilibrio econ6mico-financeiro da
mesma, sempre que sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis por6m de consequencias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando area econ6mica extraordinaria e extracontratual.
2.4  Mesmo  comprovadas  a ocorrencia da  situagao  prevista na  alinea "d"  do  inciso  11  do  art.  65  da Lei
8.666/93,aAdministragao,sejulgarconveniente,poderaoptarporcancelaraAtaeiniciaroutroprocesso
licitat6rio.

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
cabers a Prefeitura Municipal, atrav5s da Secretaria Municipal de Educagao.

CLAUSULA  QUARTA  -  DA  UTILIZACAO  DA  ATA  POR  6RGA0  0U  ENTIDADE  NA0
PARTICIPANTE
4.10  6rgao  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.
4.2Nostermosdoartigo22doDecreton.°7.892/13,desdequedevidamentejustificadaavantagem,aata
de  registro  de  pregos,  durante  sua  vigencia,  podera  ser  utilizada  por  qualquer  6rgao  ou  entidade  da
administragao  phblica  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
acr5scimo de que trata o §  1° 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 6rgao 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 6rgao Gerenciador.
4.6 As aquisig6es ou contratag6es adicionais a que se refere este item da ATA nao poderao exceder, por
6rgao  ou  entidade,  o  quintuplo  dos,quantitativos  dos  items  do  instrumento convocat6rio  e  registrados  na
ata  de  registro  de  pregos  para  o  Orgao  Gerenciador,  conforme  preceitua  o  lnciso  11,  do  Art.  22,  do
DELCBE|±p N:£±488. DE 30 DE AGOsTO DE 2ng.

"11 - 0 instrumento convocat6rio da compra nacional prevera que o quantitativo

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

4.7.  Ap6s  a autorizagao  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 fomecedor das
obriga96es  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 contratag6es, 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.
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CLAUSUL4QUINTA-DOPRAZ0ELOCALPARAENTREGAED0ACEITE
5.1. Os servigos,  objeto ora contratado,  devera ser realizado nas dependencias da CONTRATADA,  com
prazo nao superior a  15  (quinze). dias, ap6s a retirada do mobilidrio,  a ser entregue em local determinado
no termo de solicitagao dos servicos, em dias de expediente e em horario agendado com o responsavel do
6rgao solicitante.

CLAUSULA SEXTA - D0 PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentagao de nota flscal, contendo:
a) Data de emissao;
b) Estar enderecada ao 6rgao solicitante, conforme CNPJ e enderego do 6rgao solicitante.
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)ffatura(s)  para
pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condig6es pactuadas.
6.3.  Para  habilitar-se  ao  pagamento  a  CONTRATADA  devera  protocolar  na  Sede  da  Prefeitura,  Nota
Fiscalffatura, especificando o servigo,  devendo estar formalmente atestado pelo servidor designado para
tal.

•             :I:cr?mpnaagnadmoe:t:ast:rr:a,r,e:I;:adn°t,:amdea::rn3e°c]£t::n;a?aij:Suna£:£rs]oae aoprve:]eonrt::i:I, ddaevTd°at:e:]tsec:::s:::ra:
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 FiscalAlatura, 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  sera substituido  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  convocagao  para a  sua  formalizagao,  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 prejuizo 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  fomecimento,  mediante  autorizagao  do   Setor  de  compras  e  licitagao,  observadas  as
condig6es 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.0 8.666/93, com suas respectivas alterag6es posteriores, no que couber.

gEAousss¥rLvfgo%:=£¥t£5r¥SoE¥aEaRd%=dfv¥r¥¥es¥eBa:¥aEd¥EgsEe%e%Ee.n¥Fa3dacoNTRATADA,com
prazo nao superior a  15  (quinze) dias, ap6s a retirada do mobiliario, a ser entregue em  local determinado
no termo de solicitagao dos servigos, em dias de expediente e em horario agendado com o responsavel do
6rgao solicitante;
8.2.  A  criterio  da  Contratante,  os  produtos  serao  submetidos  a  verificagao,  cabendo  ao  fomecedor  a
substituigao dos que vierem a ser recusados, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.3.  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  especificag6es
estabelecidas,  verificadas  posteriormente,  garantindo a Contratante as faculdades previstas  no art.18  da
Lei n° 8.078/90.
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®               8.4.  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
quejulgarnecessariosaContratanteat524(vinteequatro)horasantesdaentrega.
8.5.  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.
8.6. 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.I.  Pelo  descumprimento de  quaisquer clausulas  ou condig6es  do  presente  edital,  mediante  competente
autorizagao do  Setor de Compras e Licitag6es,  serao aplicadas as penalidades previstas nos artigos  86 e
87   da  Lei   n.0  8.666/93,   al6m   das   sang6es  administrativas,   garantindo   sempre  a  ampla  defesa  e   o
contradit6rio.
9.2.   Qualquer   atraso   na   execugao   das   obrigag5es   assumidas   devera,   obrigatoriamente,   constar   de
justificativa protocolada no 6rgao emitente da Nota de Empenho,  dirigida a autoridade competente ate o
3° (terceiro) dia titil anterior a data prevista para o fornecimento do material;
9.3.  Nao  acolhida  a justificativa de  atraso  ou  nao  tendo  sido  apresentada,  o  contratado  sujeitar-se-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 Administra9ao, 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  desequilibrio  de  equapao  econ6mico-flnanceiro  inicial  da  ata,  nos  termos  da
legislagao que rege a materia. 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 polftica econ6mica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS CONDIC6ES DE RECEBIMENTO DO 0BJETO
11.1.  0 objeto desta Ata de Registro de Pregos sera recebido pela Unidade que emitir a nota de empenho
consoante o disposto no all. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterag6es.
11.1.1.AUnidadeAdministrativadeveracriarcomissaopararecebimentodematerialcomvalorsuperior
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-1os,  integralmente  ou  em  parte,  se
estiver em desacordo com as especificag6es do objeto licitado.

CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA  -  D0  CANCELAMENTO  DA  ATA  DE  REGISTR0  DE
PRECOS
12. I . A presente ata de registro de pregos podera ser cancelada de pleno direito:
12.I.1.PeloSetordeCompraseLicitag6es,mediantecomunicagaodaunidaderequisitante,quando:
12.1.1.1  as detentoras nao cumprirem as obrigac6es dela constantes;
12.1.1.2asdetentorasnaoretiraremanotadeempenhonoprazoestabelecidoeaunidaderequisitantenao
aceitarsuasjustificativas;
12. I .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.I.1.5.Ospregosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadosnomercado;
12.1.I.6.Porraz6esdeinteressesptiblicosdevidamentedemonstradosejustificadospelaAdministragao.
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12.1.2.  Pelas detentoras, quando mediante solicitagao 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  solicitagao  das  detentoras  para  cancelamento  dos  pregos  registrados  devera  ser  dirigida  ao
Setor de Compras e Licitapao,  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  Administrapao,  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
resp?nsavel   direto   pela   Unidade   Administrativa   Solicitante   ou   por   quem   o   Prefeito   Municipal
previamente   determinar,   ap6s   manifestagao   favoravel   da  Contabilidade,   quanto   a  apresentagao   de
disponibilidade orgamentaria para a aquisicao pretendida.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAC6ES
14.1.  Todas  as  alterag6es  que  se  fizerem  necessarias  serao  registradas  por  interm6dio  de  lavratura  de
Termo Aditivo, cabivel a mat6ria contratual.

CLAUSULA DficIMA QUINTA - DA FISCALIZACA0
18.1.  A  fiscalizagao  e  o  acompanhamento  da  execugao  do  contrato  caberao  a  Contratante,  atrav6s  do
Secretario  da  pasta  requisitante,  na  pessoa  da  Sra.  Secretaria  Municipal,  MARIA  JOSH  LIMA  DE
OLIVEIRA, ou por servidor devidamente designado para esta fiscalizagao, com poderes para verificar se
os  materiais  serao  entregues  de  acordo  com  o  previsto,  fazer advertencia 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 t6cnicas,  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,  ben  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 provid6ncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
16.I   As   despesas   com   a  presente   licitagao  terao   seus   custos   cobertos   com   os  recursos   financeiros
provenientes da Lei Orgamentaria -LOA/2022.
16.2. 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:

Art.  70 A licitagao para registro de pregos sera realizada na modalidade de concorrencia,
do tipo menor prego, nos termos da Lei n° 8.666   de  1993   ou na modalidade de pregao,
nos termos da LfiffJQ£52QLdeL2QQ2Le sera precedida de ampla pesquisa de mercado.
§   2°   Na   licitagao   para   registro   de   pregos   nao   6   necessario   indicar   a   dotapao

8rgamentaria,  que  somente  sera  exigida  para  a  formalizaeao  do  contrato  ou  outro
instrumento habil.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA -DAS DISPOSIC6ES FINAIS
17.1.    Integra   esta   Ata,   o   Edital   do   Pregao   Presencial   n.°   007/2022,   as   propostas   com   pregos,
especificagao, por item na ordem classificat6ria das empresas.
17.2.   Os   casos   omissos   serao   resolvidos   de  acordo   com  a  Lei   Federal   8.666/93   e   suas  alterag6es
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 - D0 FOR0
18.1.  As  partes  contratantes  elegem  o  foro  da  Comarca  de  Augustin6polis/TO  como  competente  para
dirimir  quaisquer  quest6es  oriundas  da  presente  Ata,  inclusive  os  casos  omissos,  que  nao  puderem  ser
resolvidospelaviaadministrativa,renunciandoaqualqueroutro,pormaisprivilegiadoqueseja.

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,  18 de margo de 2022.

Dc#AdiEIDA
Prefeito Municipal

ANTONIO CAYRES
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EVANDRO DELFINO PEREIIIA
Fornecedor

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

RUA  DOM  PEDRO  I,  378,  CENTRO,

CEP:  77.960-000 / AUGUSTIN6POLIS -TO.


