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ATA DE REGISTR0 DE PRECOS

ATA N° 015/2022
PROCESSO LICITATORIO N° 061/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 017/2022
VALIDADE:  12 (doze) meses

Aos 27 dias do mss de abril de 2022, nesta cidade de Augustin6polis, Estado do Tocantins, de urn lado a
PREFEITURA DE  AUGUSTIN6POLIS,  pessoa juridica de  direito  ptiblico,  inscrita no  CNpj'  sob o
n°   00.237.206/0001-30,   situada   na   Rua   Dom   Pedro   I,   352,   Centro,   Augustin6polis/TO,   neste   ato
represeiitado  pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  ANTONIO  CAYRES  DE  ALMEIDA,  brasileiro,  casado,
portador  do  RG  n°  579.344  2a  Via,  Orgao  Emissor  SSP-GO  e  CPF  n°  047.445.601-30,  residente  nesta
cidade`  e  de  outro  lado  a empresa  MARIA  DE  DEUS  DOS  SANTOS  LOPES  DE  SOUSA - ME,
Pessoa Juri'dica de direito privado,  inscrita flo CNPJ sob n° 03.598.045/0001 -06, sito a Av. Goias, n°989,
Centro, cidade Augustin6polis/TO, neste ato representado pela Sra. MARIA DE DEUS DOS SANTOS
LOPES  DE  SOUSA,  portadora  da  Carteira  de  ldentidade  n°  068125842018-9  SSP/MA  e  do  CPF  n°
398.119.133-15,  residente  na  cidade  Augustin6polis/TO,  e  a  empresa  JOSE  VIEIRA  DE  MOURA-
ZE  BELO -ME, Pessoa Jurfdica de direito privado,  inscrita no CNPJ  sob n° 02.722.760/0001-38,  sito
a Av.  Goias,  n°964,  Centro,  cida([e  Augustin6polis/TO,  neste ato representado pelo  Sr.  JOSE VIEIRA
DE  MOLTRA,  portador  da  Carteira  de  Identidade  n°  650.427  SSP/TO  e  do  CPF  n°  081.466.081-91,
residente  na cidade  Augustin6polis/TO,  nos termos  da Lei  Federal  n°.10.520,  de  17  de julho  de  2002,
apiicando-se subsidiariamente, no q'je couberem, as disposig6es da Lei  Federal n° 8.666. de 23  de junho
de  1993,  com  as altera?,6es posteriores,  e demais normas regulamentares aplicaveis a esp6cie`  conforme
a  ciassifica?{io   das   pi.opostas   apreseritadas  no   Pregao   de   Registro   de   Pregos  n°  017/2022.   Ata  de

ju}gamento   de   Pregos,   HOMOLOGADA   pelo   Sr.   Prefeito   Municipal,   resolve   registrar   os   pregos
objeti\;ando  o  t`omecimento  de  refeig6es  prontas  -tipo  marmitex,  nos  termos  especificados  no  edital,

para  atender  as   necessidades   da  Prefeitura  e   Fundos   Municipais   de   Augustin6polis/TO,   conforme
cop,dig6es  constantes  do  Anexo  I,  que  passa a  fazer parte  desta,  tendo  sido  o  referido  prego  oferecido

pelas empresas ciija propostas foram classificadas
as condigf`es do edital que integra este
Se8uem:

ORGAO GERENCIADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL D
•iio  CNPJ  sob  o  n°.  00.237.206/0

Augustin6polis/TO.

instrumento
em 10 1ugar no certame acima numerado,  observadas

registro e aque]as enunciadas nas c]ausu]as que se

N6POLIS.  pessoa juridica  de  direito  pdblico,  inscrita
sede  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n° 352-Centro,  nesta cidac!e  de

ORGAOS PARTicIPES:
FLTNDO  MUNICIPAL  DE  SAbDE  DE  AUGUSTINdpoLIS.  pessoa juri'dica  de  direito  pdb!ico,
inscrita  iio  CNpj'  sob  o  n°.11.421.097/0001-22,  com  sede  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n°  275-Centro,  nesta
cidade cte Augustin6polis/TO.

FUND0   MUNICIPAL   DE   EDUCACA0   DE   AUGUSTIN6POLIS:   pessoa  juridica  de   direito
pi'iblico,  inscrita no  CNPJ  sob o  n°.  33.338.353/Ofio1-55,  corr4 sede a Rua Dom  Pedro  I, n° 378  -Centro,
nesta cidade de Augustin6polis/TO.

FUND0  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  DE  AUGUSTIN6POLIS,  pessoa
juridica de  direito ptiblico,  inscrita  no  CNPJ  sob o n°.14.587.634/0001-05,  com  sede a Rua Don  Pedro
I,  n° 352  -Centro,  nesta cidade de Augustin6polis/TO.

CEP: 77.960-000 / AUGUS"N6POuS -T`3.
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FUNDO MUNICIPAL DE MEI0 AMBIENTE DE AUGUSTIN6POLIS, pessoajurl'dica de direito
phblico,  inscrita no  CNPJ  sob  o  n°.  22.035.542/0001-32,  com  sede  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n° 99  -Centro,
nesta cidade de Augustin6polis/TO.

FUNDO    MUNICIPAL    DOS    DIREITOS    DA    CRIANCA    E    D0    ADOLESCENTE    DE
AUGUSTIN6POLIS,  pessoajuri'dica de direito ptiblico,  inscrita no  CNPJ  sob  o n°.  22.524.256/0001-
30, com sede a Rua Santar6m, n° 500 -Bairro Boa Vista, nesta cidade de Augustin6polis/TO.

FORNECEDOR REGISTRADO:
resa: MARIA DE DEUS DOS SANTOS LOPES DE SOUSA - ME

CNPJ:  03.598.045/0001-06 Telefone:
Enderego: Av. Goias, n°989,Centro, cjdade Au ustin6 olis/TO E-mail:

resentante Le MARIA DE DEUS DOS SANTOS LOPES DE SOUSA
Cargo: Administradora RG:  068125842018-9  SSP/MA CPF:  398.119.133-15

CLAUSULA PRIMEIRA - DO 0B.JETO
1. I .  Registro de  Pregos para eventual  e futura contratagao de empresa para o fornecimento de refeig6es

prontas   -   tipo   marmitex,   nos   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  caracterizagao  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   017/2022,   bern  como   na   Proposta  Comercial   do  referido
certame, que integram e complementam, para todos os efeitos, esta Ata de Registro de Pregos.
1.3  Este  instrumento  nao  obriga  o  6rgao  Gerenciador  a  firinar  contratag6es  na  quantidade  estimada,

podendo ocorrer licitag6es especi'fica para aquisigao do objeto, obedecida a legislagao pertinente,  sendo
asseguradactsst;guiduzi d ueieliiora cio registro a prelerencla cle torneclmento, em igualdade de Condig6es.I.40spregosequantitativosregistradosparaofornecimentodoobjetosaoconstantes nas  tabelas

abaixo:

MARIA DE DEUS DOS SANTOS LOPES DE SOUSA -ME
Item Descricao ua/i   V.Unit.   I       V.Total      i

1

Refelg6es   prontas   -   marmitex,   para   aten;9g¢<SecretariasdeAdministragao;Agricultura;Esporte II IIE
I

1.500        R$15,00 i    R$22.5oo,oo
e     Juventude     e;     Desenvolvimento     Urbano     e Unld.

Servigos Ptiblicos L-
03

Refeig6es  prontas - marmitex,  para atender Fundo
)I   unid.   i

8000,i!RS[500,R$12000000I
Municipal  de  Sai'ide/Sec.  Mun.  de  Sadderunidades
Basicas   de    Sat]de,    CAPS,    Unidade   de    Pronto
Atentimento ~ UPA.                                                                   II

VALOR TOTAL I  R$  142.500,00i

detentora
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JOSE VIEIRA DE MOURA-ZE BELO -ME
Item Descricao Unid. I Quant. V. Unit. V. Total

2
Refelg6es  prontas  -  marmitex,  para  atender  o (

I      500
R$  15,00I R$ 7.500,00Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Crianga  e  doAdolescente. Unid.I

04
Refeig6es   prontas   -   marmitex,   para   atender I     Unid. I    2.000

!lR$15,oo

R$ 30.000,00Fundo   Municipal   de   Educagao/See.   Mun.   De
Educagao e  Escolas Municipais.

05

Refeig6es   prontas   -   marmitex,   para   atender

Unid. 700      I R$  15,00

I    R$  10.500,00

Fundo        Municipal        de        Desenvolvimento
Social/Sec.         Mum.         De         Trabalho         do
Desenvolvimento e Habitagao.

06
Refeig6es   prontas   -   marmitex,   para   atender

Unid 700 R$  15,00 RS  10.500,00    IFundo     Municipal     de     Meio     Ambiente     e
Saneamento.

VALOR TOTAL R$  58.500.00  I

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

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE D0 REGISTRO DE PRECOS
2.1. 0 registro de pregos formalizado na presente Ata tera validade de  12 (doze) meses, contados a partir
da sua publicagao.

CLAUSULA  TERCEIRA  -  DA  ADMINISTRACAO  I)A  PRESENTE  ATA  DE  REGISTRO I)E
PRECOS
3. I . A Administragao da presente Ata de Registro de Pregos cabers ao Pregoeiro e o seu gerenciamento
cabera a  Secretaria  Municipal  de  Administragao,  atrav5s  d

® Augustin6polis/TO.

CLAUSULA  QUARTA  -  DA  UT
PARTICIPANTE
4.10  0rgao  Gerenciador  se  utilizara  desta
condig6es  e  as  regl.as  estabelecidas  na  Lei n

Secretaria  Municipal  de  Administragao  de

OR  ORGA0  0U  HNTIDADE  NAO

de  Registro  de  Pregos,  respeitadas.  no  que  couber,  as
°  8.666/93,  no   Decreto  n.0  7.892/13   e  na  IN-SLTI  ii.°

01/2010, relativas as compras pelo Sistema de Registro de  Pregos.
4.2 Nos termos do  artigo  22  do  Decreto n.0 7.892/13,  desde que  devidamente justificada a vantagem,  a
ata de  registro  de  pregos,  durante  sua vig6iicia,  podera se!. utilizada por qualquer 6rgao  ou  entidade  da
admiiiistragao  pt]blica  federal  que  nao  teiiha  participado  do  certame  licitat6rio,  mediante  anuencja  do
Orgao Gerenciador.
4.3  i  vedado  efetuar  acr5scimos  nos  quantitativos  fixados  pe}a  ata  de  registro  de  pregos,  inclusive  o
acrescimo 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 pre¢os, quando desejarem fazer uso da ata
de  registro  de  precos,  deverao  consultar o  6rgao  Gerenciador para  manifestagao  sobre  a possibilidade
de adesao.
4.5  Cabers ao  fornecedor classificado,  observadas  as  conciig6es  iiela estabelecidas,  optar pela aceitagao
ou  nao  do  fornecimento  decorrente  de  adesao,  desde  que  i`iao
futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgao Gerenciador.

r.

1ucL
RUA  DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO,  TEL.:  63

CEP:  77.960-000 / AUGUST!N6POLIS -T

ique  as   obi.iga¢6es  presentes  e
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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 itens do  instrumento convocat6rio e registrados na
ata  de  registro  de  pregos  para  o  Orgao  Gerenciador,  conforme  preceitua  o  lnciso  11,  do  Art.  22,  do
_DECRETO NO 9.488, DE 30 DE AGOsTO DE 2Oia.

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

quantitativo  decorrente  das  ades6es  a ata de  registro  de  pre?os  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 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 obrigag6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o cor,tradit6rio, no
regular processo  administrativo,  de  eventuais  penalidades  decorrentes do  descumprimento  de  clausulas
contr,atuais, em relagao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorrencias ao 6rgao Gerenciador.
4.9.  E facultada aos 6rgaos ou entidades municipais,  distritais ou estaduais a adesao a ata de registro de

pregos do Orgao 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   fornecimento   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
locais indicados pela mesma.
5.3.  As  refeig5es  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 rodfzio (variagao) do cardapjo

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,  cu]inarios  e  higienicos  preconizados  para  servigos  de  alimentacao,  atendendo
almogo  e jantar,  conforme  a  necessidade  deste  Munici'pio,  sendo  que  o  fornecimento  aqui  licitado  6
considerado dnico.
5.6.   As   refeig6es   serao   preparadas   com   generos   alimenticios   de   primeira   qualidade,   dentro   das
exigencias 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

procedimento.
5.8.  Os  produtos  ofertados  pelas  licitantes  deverao,

qualidade,   observados   os   padr6es   e   normas
fiscalizagao  de  qualidade -  atentando-se  o
art.  39, VIII, da Lei n° 8.078/90 (C6digo de Defesa do

condic6es nico-sanitarias necessarias para tal

ENTE,  atender as exigencias  de
6rgaos   competentes   de   controle   cle

almente  para  as  prescri?6es  contidas  no

5.9.  Os  itens  listados neste anexo,  nao serao necessariamente adquiridos em sua tota]idade.  Os mesmos
sao  quantidades estimadas,  sendo considerados apenas para fins  de  adjudicagao e  posterior convocapao

para assinatura da Ata de Registro de Prego.
5.10.  As  licitantes  para  as  quais  forem  adjudicados  itens  constantes  neste  anexo  e  forem  convocadas

para a assinatura da Ata,  obter5o apenas o direito e a exclusividade de  fomecimento dos referidos  itens
ate o termiiio da vig6ncia contratual.
5.11.  Alertamos a todos os  licitantes,  para fins de seus planejamentos orgamentarios que os niesmos nao
estao obrigados a adquirir previamente o mate,fial  constante neste anexo.  A  Prefeitura Municipal  nao se
responsabilizara  por  prejuizos  financeiros,  nao  cabendo  por  pal.te  dos  licitantes  qiialquer  recurso  sob
alegagao da expectativa da compra por parte da Prefeitura.
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CLAUSULA SEXTA - D0 PAGAMENTO
6. I . Os pagamentos serao realizados mediante apresentagao 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 condig6es pactuadas.
6.3.  Para  habilitar-se  ao  pagamento  a  CONTRATADA  devera  protocolar  na  Sede  da  Prefeitura,  Nota
Fiscal/Fatura, especificando 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 fornecida, 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 m6s subsequente sem aitera€ao
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 correcao do erro.
6.7 0 pagamento ficara condicionado ate que a Contratada atenda todo o edital e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA - DO CONTRATO
7.1  Por se tratar de  compra e  servigos  com  entrega imediata e  integral  dos  bens,  o Contrato  decorrente
desta licitagao podera substituido por Nota de Empenho de Despesa, confoi.me 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 convoca9ao  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 prejufzo 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
condig6es fixadas neste instrumento, no Edital e as determinag6es contidas na legislagao pertinente.
7.4.  Aplica-se  aos  contratos  de  fomecimento  decorrentes  de  registro  de  pregos  o  disposto  no  Capftulo
Ill, da Lei Federal ii.° 8.666/93,  com suas respectivas alte

CLAUSULA OITAVA -DA ENTREGA E REC
8.1.  A  administragao  nao  estara  obrigada  a
Pregos,  mas  quando  o  fizer,  podera vir a
cento) do item registrado.

posteriores, no que couber.

D0 0BJETO
rodutos  da  detentora  da  Ata  de  Registro  de

tidade  equivalente  a no  minimo  10%  (dez por

8.2  Sempre  que julgar necessario,  a Contratante  solicitara,  diirante  a vigencia da ARP,  a execugao dos
servigos registrados, na quantidade necessaria, mediante a entrega da Ordem de Fomecimento e Nota de
Empenho, podendo ainda ser firmado contratos parciais oti do quantitativo global.
8.3.  A ordem de fornecimento,  consubstanciada em oficio,  devera conter data de expedigao,  quantidade

pretendida,   local   para   entrega,   descricao   dos   itens   solicitados,   pi.egos   unitario   e   total,   carimbo   e
assinatura do responsavel pela requisigao.
8.4.  A  crit5rio  da  Contratante,  os  produtos  serao  submetidos  a  verifica?ao,  cabendo  ao  fornecedor  a
substituigao dos que vierem a ser recusados, de forma imediata.
8.5. 0 aceite/aprovacao dos produtos pela Contratante nao exclui a responsabilidade civil  do fornecedor

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.  i 8  da
Lei  n° 8.078/90.

havch
RUA  DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL.:  63  34561232

CEP:  77.960-000 / AUGuSTIN6POLIS -TO
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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  competelite
autorizagao do  Setor de Compras e Licitag6es, serao aplicadas as penalidades previstas nos artigos  86 e
87   da  Lei   n.°   8.666/93,   al5m   das   sang6es   administrativas,   garantindo   sempre   a  ampla  defesa  e   o
contradit6r!o.
9.2.   Qualquer   atraso   na   execucao   das   obrigag6es   assumidas   devera,   obrigatorianiente,   constai.   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 atraves 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,  admiticla
revisao  quanto  houver  desequili'brio  de  equagao  econ6mico-financeiro  inicial   da  ata,  mos  termos  da
legislagao que rege a mat5ria. Com apresentagao de nota flscal e pesquisa de mercado.
10.2.  0  reajustamento  dos  pregos  registrados  somente  sera  possivel  se  autorizado  por  alteracao  das
Normas Federais pertinentes a poli'tica econ6mica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS CONDIC6ES DE RECEBIMENT0 DO 0BJETO
11. I . 0 objeto desta Ata de Registro de Pregos sera recebido pela Unidade qiie 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   recebimeiito   de   material   com   valor
superior ao  limite  estabelecido  no  art.  23,  conforme  determinado  pelo  §  8° do  art.  I 5  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  produtos  e  registra-los,  integralmente  ou  em  parte,  se
estiver em desacordo com as especificag6es do objeto licitado.

CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA  -  D0  CANCELAMENTO  D
PRECOS
12.1. A presente ata de registro de pregos podera ser cancelada de
12.1. I .  Pelo Setor de Compras e Licitag6es, mediante
12. I . I .1  as deteiitoras nao cumprirem as obrigag6es djdyfan~Staii
1  ^     1     1     a                  1      ,12.1.1.2  as  detentoras  nao  1.etirarem  a  nota  de  emperfuo  no
nao aceitar suas justificativas;

Praz

REGISTR0  DE

ade requisitante, quando:

cido  e  a unidade  requisitante

12.1.1.3  as detentoras derem  causa a rescisao administrativa de contrato decorrente deste instrLimento 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   decori.ente   deste
instrumento de registro;
12.1. I .5 .  Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no merc{irdo;
12.I.1.6.     Por     raz6es     de     interesses     ptiblicos     devidamente     demonstrados     e    justificados     pela
Administragao.

RUA  DOM  PEDR01,  352,CENTRO, TEL.:  63  34561232
CEP:  77.960-000 / AUGUSTIN6POLIS -TO



rs¥ars¢es¥\®#ftENes

£&£€pEal#RA##3&S£§,g&.L¥

®

#d,.... r              +                  i .-,,,-.-# ..,.,                    ~,             ;     ..-,

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.I.  A  solicitagao  das  deteiitoras  para cancelamento  dos  pregos  registrados  devera  ser  dirigida  ao
Setor de Compras e  Licitagao,  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 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 pre¢o registrado a partir da tiltima publicagao.
12.2.2.  Fica  estabelecido  que  as  detentoras  da  ata,  deverao  comunicar  imediatamente  a  ao  Setor  de
Compras   e   Licita¢ao.   qualquer   alteragao   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   determiiiar,   ap6s   manifestagao   favoravel   da   Contabilidade,   quanto   a  apresentagao   de
disponibi]idade orgamentaria para a aquisigao pretendida.

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

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO
18.1.  A  fiscalizagao  e  o  acompanhamento  da  execucao  do  contrato  caberao  a  Contratante,  atrav6s  da
Secretaria Municipal de Administragao deste Municipio, 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  advertencia  quanto
qualquer fa]ta, 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 re]acionadas com a execugao
do  contrato,  indicando  dia,  mss  e  ano,  bern como  o  nome  dos  funcionarios  eventualmente  eiivolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.

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

provenientes da Lei Orgamentaria ~ LOA/2022.
6.2. Nos termos do paragrafo 2° do art.  7° do Decreto Federal 7.892/2013, que re
Registro  de  Pregos,  somente  sera  indicada a dotagao  orgamentaria  para  a
instrumento habil,  conforme segue:

Art.  7°  A  licitagao  para  registro  de  p
concorrencia, do tipo menor prego, nos
modalidade de pregao, nos termos
de amp]a pesquisa de mercado.

da Lei  I

ulamenta o sistema de
izacao  do  contrato  ou

a  iia  modalidade  de
8.666.  de  1993` ou  na

20.  de 2002 e set.a precedida



CLAUSULA DECIMA SETIMA -DAS I)ISPOSIC6ES FINAIS
17.1.   Integra   esta   Ata,   o   Edital   do   Pregao   Presencial   n.°   017/2022,   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  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 princfpios gerais de Direito.

CLAUSULA I)ECIMA 0ITAVA - DO 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
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, 27 de abril de 2022.

ANTONI0 CAYRES DE A
Prefeito Municipal

MARIA
Secretaria

MEIDA                 YATHA AN

OLIVEIRA
Municipal de Educagao

Gestora do FME

I,I--.rilfaN PEREIRA MACIEL
Secretario Municipal de Satide

Gestor do FMS
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Gestor do FMDS
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MARIA DE DEUS DOS SANTOS LOPES DE SOUSA
Fornecedor

Testemunhas:

1.

Gestor do FMDCA

OURA- ZE BELO -ME
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VIEIRA DE MOURA

Fornecedor
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