
esTroo co TecAiriTNs

iRjE€EjELmM8#'f;:A.LT°5
£,,I,u,A   a,',Sfi _  _           rs

ATA DE REGISTR0 DE PRECOS

ATA N° 014/2022
PROCESS0 LICITATORI0 N° 59/2022
PREGA0 PRESENCIAL N° 016/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
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pessoa juridica de direito pdblico, inscrita no CNPJ sob o n° 00.237.206/0001 -30, situada na Rua
Dom Pedro I, 352, Centro, AugustindpolisITO, neste ato rapresentado pelo Prefeito Municipal,
Sr. ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do RG
n°.  579.344 2a Via SSP/GO, com inscricfro no CPF n°. 047.445.601-30, residente e domiciliado
na Rua Presidente Kennedy, n°.  525, Bairro Boa Vista, Augustin6polis/TO,  e de outro lado a
empresa MARIA MARQUILENE SOUSA MONTEIRO ALVES - ME, Pessoa Juridica de
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MARQUILENE SOUSA MONTEmo ALVES, brasileira, empresala, portadora da Carteira
de Identidade n° 947.964 SSPIT0 e do CPF n° 029.708.321-00, residente na Avenida D, Quadra
09, LT 18, Aureny IV, cidade de  PALMASITO, mos termos da Lei Federal n°.10.520, de  17 de
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposic6es da Lei Federal n°
8.666, de 23 de junho de 1993, com as alterap6es posteriores, e demais nomas regulamentares
aplicaveis a especie, confome a classificapao drs propostas apresentadas no Pregao de Registro
de  Preeos  n°  016/2022,  Ata  de julgamento  de  Precos,  HOMOLOGADA  pelo  Sr.  Prefeito
Municipal,   resolve   registrar   os   precos   para   a   eventual   e   futura   prestapao   de   servicos
especializado  em  dedetizapao,  limpeza  e  desinfeccao  de  caixas  d'aguas  e  forros,  conforme
condic6es  constantes  do  Anexo  I,  que passa a  fazer parte  desta,  tendo  sido  o  referido preeo
oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certane acima numerado,
observadas as condic6es do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas
nas clausulas que se seguem:

a
ORGA0 GERENCIADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE  AUGUSTINOPOLIS, pessoa juridica de direito ptiblico,
inscrita no CNPJ sob o n° 00.237.206/0001-30, com sede a Rua Don Pedro I, 352, Centro, nesta
cidade de Augustin6polisITO.

ORGAOS PARTfcIPES:
FUND0  MUNICIPAL  DE  SAfroH  DE  AUGUSTINdpoLIS,  pessoa juldica  de  direito
pdblico, inscrita no CNPJ sob o moll.421.097/0001-22, com sede a Rua Dom Pedro I, n° 275  -
Centro, nesta cidade de Augustin6polisITO.

FUND0 MUNICIPAL DE EDUCACA0 DE AUGUSTINdpoLIS, pessoa juridica de direito
pdblico, inscrita no CNPJ sob o n°33.338.353/000l-55, com sede a Dom Pedro I, n° 378, Centro,
nesta cidade de Augustin6polisITO.

FUNDO  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENT0  SOCIAL  DE  AUGUSTINdpoLIS,
pessoa juridica de direito pdblico,  inscrita no CNPJ sob o n° 00.237.206/0001-30, com sede a
Rua Anicuns, 191, Centro, Augustin6polisITO.
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FUND0 MUNICIPAL DE MEI0 AMBIENTE DE AUGUSTINOPOLIS, pessoa juridica de
direito pdblico, inscrita no CNPJ sob o n° 22.035.542/0001-32, com sede a Rua Dom Pedro I, n°
99, Centro Augustin6polis - TO.

FUND0  MUI`ITCIPAL  DOS  DIREITOS  DA  CRIANCA  E  DO  ADOLESCENTE  DE
AUGUSTINdpoLIS,   pessoa  juridica   de   direito   pdblico,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°
22.524.256/0001-30,    com   sede    a   Rua   Anicuns,    n°    191,    -    Centro,    nesta   cidade   de
Augustin6poiisITo.

FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S) :
Empresa: MARIA MARQUILENE SOUSA MONTEIR0 ALVES - ME
CNPJ: 22.305.438/0001 -10 Telefone: 3214-5848
Endereco:  Av.  D,  Quadra  09,  Lt  18,  Bairro  Aureny  IV,  naE-mail:
cidade de PalmasITO. dedemaxl2@hotmail.com
Representante Legal: Maria Marquilene Sousa Monteiro Alves
Cargo: Adnrinistradora RG: 947.964 SSPITO CPF: 029.708.321 -00

cLAusuLA pRInmlRA - Do oB-ETo
1.1.  Registro  de  Prapos  para  a  futura  e  eventual  prestapao  de  servieos  especializado  em
dedetizacao, 1impeza e desinfeccao de caixas d'aguas e forros de prfedios pbblicos, para atender a

?.r2e.feigea#su#Pe:[t:Fn¥:d:SnMg:n];C£%ar£:adoe3:rgcti:£gr°[isITfarcontratap6esnaquantidade
estimada, podendo ocorrer licitap6es especifica para aquisigao do objeto, obedecida a legislacao
pertinente, sendo assegurada a detentora do registro a preferchcia de fomecimento, em igualdade
de condie5es.
1.4.  Os precos e quantitativos registrados para o fomecimento do objeto sao os constantes na
tabela abaixo :

Item Descric5o Unid. Quant. V.Unit. V.Total

I

Servico  especializado  em  dedetizapao  geral  contra

M2 30000 R$ 6,20 R$  186.000,00
escoxpi6es,  baratas,  moscas,  pemilongos,  formigas,
aranhas, trapas e outros insetos rasteiros e voadores.
Servigo por metro qundrado e com garantia minima
de 06 meses.

2

Servico especializado em limpeza e desinfeccao de

Urid. 30 R$ 2cO,00 R$ 6000,00

caixa d'agua, com diversas capacidades, abertura de
tomeiras/reedstro  e  tubulacao  para  a  desinfeccao  e
esgotamento,    com    aplicapaoes    de    bactericida,
hipoclorito de s6dio 2,5%, escovapfro de alta pressao
para  retiada  de  sujeira  iuscrustada  nas  pareces  e
fundo.  Calxa  de  500  litros.  Garantia  minima  de  6
meses.

3

Servico especializndo em limpeza e desinfecc5o de

Uhid. 5 R$ 250,00
R$ 1.250,00

caixa d'agua, com diversas capacidades, abertura de
tolneiras/registro  e  tubulapao  para  a  desinfeccao  e
esgotamento,     com    aplicac6es     de     bactericida,
hipoclorito de s6dio 2,5%, escovap5o de alta pressao
para  retirada  de  sujeira  incrustada  nas  pareces  e
fundo.  Caixa de  1000  litros.  Garantia minima de  6
meses.

4

Servigo especializado em linpeza e desinfeccao de

Unid. 5 R$ 500,00
R$ 2500,00caixa d'agua, com diversas capacidades, abertura de

tomeiras/registro  e  tubulacao  para  a  desinfec95o  e
esgotanento,    com    aplica95oes    de    bactericida,
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hipoclorito de s6dio 2,5%, escovapao de alta pressao
para  retiada  de  sujeira  inscrustada  nas  pareces  e
fundo. Caixa de  10000 litros. Garantia minima de 6
meses.

5

Servico especializado em limpeza e desinfec9ao de

Uhid. 5 R$ 700,00 R$ 3500,00

caixa d'agua, com diversas capacidades, abertura de
tomeiras/registro  e  tubulacao  para  a  desinfeccao  e
esgotamento,    com    aplicap5oes    de    bactericida,
hipoclorito de s6dio 2,5%, escovapao de alta pressao
para  retiada  de  sujeira  inscrustada  nas  pareces  e
fundo. Caixa de 20000 litres. Garantia minima de 6
meses.

6

Servico especializado em limpeza e desinfeccfo de

Unid. 6 R$ 800,00 R$ 4800,00

caixa d'agua, com diversas capacidades, abertura de
tomeiras/registro  e  tubulac5o  para  a  desinfec95o  e
esgotamento,    com    aplicap5oes    de    bactericida,
hipoclorito de s6dio 2,5%, escovapao de alta pressao
para  retiada  de  sujeira  inscmstada  nas  pareces  e
fundo. Caixa de 25000 litros. Garantia minima de 6
meses.

7
Servieo   especializado   em   limpeza   de   forro,   por

M2 5000 R$ 8,20 R$ 4 I .000,00metro qundrado. Garantia minima de 6 meses
VALOR TOTAL R$245.050'00

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE D0 REGISTRO DE PRECOS
2. I . 0 registro de preeos fomalizado na presente Ata tern validade de 12 (doze) meses, contados
a partir da sua publicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCA0 DOS SERVICOS
3. I . A prestapao de servico de Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas sera feita sempre
que demandeda pela Administraeao, em todas as dependchcias intemas e extemas dos im6veis
pertencentes ao poder phblico municipal, de acordo com a metodologia adequada.
3.1.1. DA DESINSETIZACAO: Aplicapao residual de inseticida pirefroide micro encapsulado,
inseticida gel, inseticida p6 e outros meios que se fizerem necessarios, afroves de pulverizador de
compressfro  pievia,  atomizador  e  termo  nebulizapao  (furnace),  e  eventuais  corree6es  e/ou
reaplicae6es  que  se  fizerem  necessarias,  para  a  manutencao  de  boas  condic5es  de  higiene  e
salubridade, pelo periodo de garantia.
3.1.2.   DESRATIZACAO:   Disposicao   de  porta-iscas  permanente,   abastecida  com  blocos
parafinados,  iscas  poletizadas  e  p6  de  contato,  em  diversos  pontos  intemos  e  extemos  da
unidade.
3.13. DESCUPINIZACAO: Aplicap5o de solugao cupinicida atraves de injegao, pincelamento
e pulverizapao em pontos de manifestagao de cupins.

CLAUSULA QUARTA - DA METODOLOGIA DE CONTROLE
4. I . A desinsetizapao objetiva a eliminapao total de todas as esp6cies de insetos, larvas, parasitas
e demais pragas nocivas a sahde humana, com utilizapao de inseticida liquido ou em p6.
4.2. A aplicapao deveri ser feita dentro e fora dos piedios, nos esconderijos e locais presumiveis
da passagem dos insetos, especialmente em locais escuros, ao longo dos rodapes, nas frestas, nas
fendas e rachaduras de parede, atrds e embaixo de m6veis, mos ralos, tubulap6es de lixeiras e
debaixo de mesas, copas e cozinhas.
4.3. No caso de piolhos, pulgas, percevejos, carrapatos, moscas, mosquitos, satvas, formigas e
etc. a aplicapao devefa ser feita em todas as paredes e tetos, fossas, esgotos e areas afetadas.
4.4. A desratizagao objetiva a eliminacao total de ratos atrav6s da colocap5o de iscas nas tocas,
ninhos e outros locais onde os roedores vivam e transitam com grande frequencia, de modo que
todos os ratos possam ter acesso ao veneno. Deveri ser feita uma iuspegao ap6s o intervalo de
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tempo,  junto  aos  pontos  de  iscagem  para  retirada  dos  animais  mortos  como  tamb6m  a
reaplicaeao  no  local  onde  houver  consumo,  com  o  intuito  de  eliminar  os  roedores  que  nao
tiveram acesso as iscas no primeiro tratamento.
4.5. A empresa tern que utilizar os metodos a seguir ou outros mais eficazes, com a anuencia do
contratante, para combater as pragas, roedores, baratas, moscas, trapas, percevejos, escorpi6es,
aranhas, formigas, 1arvas de mosquitos, etc:
4.6.   Cabefao   a   Contratada   o   fomecimento   dos   produtos,   equipamentos,   ferramentas   e
instrunentos   necessalos   e   suficientes   a   eficiente   exeoucfo   dos   servieos   do   contrato,
comprometendo-se a empregar na execueao dos serviaps apenas materiais de qualidade superior,
ou  seja,   gel,  p6  quimico,  inseticida,  iscas,  confome  a  praga  e  vetor  a  ser  combatidos,
devidamente reconhecidos, atestados e aprovados pelos 6rgaos de controle sanitatos Federal,
Estadual e, se for o caso, Municipal;
4.7. Todos os produtos utilizados devefao estar registrados e aprovados pelo Minist6rio da Sadde
e ser in6cuo a sadde hulnana, e todos os equipamentos, ferranentas e instrumentos deverao estar
em born estado de couservapao e em condic6es adequadas para a utilizapao;
4.8.  Nao  sera  permitida  a  aplicapao  de  produtos  que  causem  danos  aos  mobilialos,  aos
equipamentos,  instalap5es,  caixas  d'agua,  provoquem  alergias  ou  que  sejam  nocivos,  sob
qualquer forma, a sadde das pessoas, seja dos pr6prios trabalhadores e de todos os usuarios das
Unidade de Satide e tamb6m que possam causar danos ao Meio Ambiente.

4.6 Caixas de passagem de esgoto e e]6trica (todas):
Pragas alvo: baratas, fomigas, aranhas e roedores.
Metodo  de  controle:  aplicapao  de  formulapao  inseticida  piretr6ide  e  organofosforado,  por
pulverizagao/atomizapao, insuflamento de inseticida p6, disposicao de iscagem permanente.
4.7 Sanitarios (todos):
Praga alvo: baratas.
M6todo  de  controle:  Aplicapao  de  formulapao  inseticida  pirefroide  e  organofosforado  por
pulverizacao/atomizapao.
4.8 Corredores e areas comuns (todas):
Pragas alvo: Baratas, formigas e aranhas.
Metodo  de  controle:  Aplicapfro  de  fomulapao  inseticida  piretr6ide  atrav6s  de  pulverizacao
localizada.
4.9 Salas/escrit6rios (todos):
Pragas alvo: Baratas, formigas, trapas e roedores.

CLAUSULA QUINTA  - METODO DE CONTROLE
5.I.  Aplicapao  de  formulac5o  de  iuseticida  piretroide  atrav6s  de  pulverizaeao  localizada  e
atomiza9ao a6rea, disposicao de pontos de iscagem pemanente.
5.1.1. Espacos em alvenaria -predios (todos):
Pragas alvo: Baratas, escorpi6es, formigas, marimbondos, moscas, aranhas e roedores.
M6todo  de  controle:  Aplicapao  de  fomulap5o  de  inseticida piretroide  atraves  de  atomizapao
a6rea desde o telhado ate o chao e disposicao de pontos de iscagem permanente.
5.1.2. Cozinhas (todas):
Pragas alvo: Baratas, trapas, formigas e roedores.
Metodo de controle:  Aplicapao de fomulapao de inseticida piretroide atrav6s de pulverizap5o
localizada e atomizap5o a6rea, disposigao de pontos de iscagem pemanente.
5.13 Area extema (todas):
Pragas alvo: Baratas, formigas, escorpi6es, moscas, aranhas, marimbondos, cupius e roedores.
M6todo  de  controle:  Aplicapao  de  fomulapao  inseticida  piretroide  atrav6s  de  pulverizacao
localizada constituindo barreira quinica no perimetro e iscagem permanente.
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5.1.4. Da caracteristicas dos produtos:
5.1.4.1. Cabers a contratada executar os servicos em estrita conformidnde com os requisitos de
licenciamento, procedimentos e praticas operacionais definidos na Resolngao RDC ANVISA n°
52/2009,  destacando-se  as  metodologias  direcionadas  para  a  redngao  do  impacto  ao  meio
ambiente, a sadde do consumidor e do aplicador dos produtos;
5.1.4.2. Os produtos utilizados devefao ter as seguintes caracteristicas:

a)   n5o causarem manchas;
b)   serem antial6rgicos;
c)   tomarem-se inodoros ap6s 90 (noventa) minutos da aplicapao;
d)   serem inofensivos a satide humana;
e)   estarem  compreendidos  dentre  aqueles pemitidos pela Portaria 09/2009  do Centro  de

Vigilincia Sanitala do Ministerio da Satde;
D   nfro dahificarem ou causarem a morte de plantas dos canteiros, in/ores e gramados;

5.1.4.3. Os produtos utilizados, al6m de obedecerem ds exigencias prescritas mos itens anteriores,
devefao ser devidamente licenciados pela entidade sanifaria ptiblica competente (Anvisa);
5.1.4.4. A contratada deverd efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas
dos produtos utilizados, comprovando a destinapao final ambientalmente adequada, nos termos
da Lei n° 12.305/2010;
5.1.4.5.  A  contratada  deveri  fomecer  aos  empregados  os  equipamentos  de  seguranga  que  se
fizerem necess5rios para a execngfro de servigos e fiscali2ar o uso, em especial pelo que consta
da Noma Regulamentadora n° 6 do MTE;

5.2. Quantidade de aplicac6es
5.2.I.  0  servico  sera executado sempre que solicitado pela Contratante.  Devendo a aplicaeao
ocorrer em ate  10 (dez) dias contados a partir da solicitapao. Este prazo poderi ser prorrogado,
desde  que  solicitado  e  justificado  pela  empresa  contratada  e  aceitas  as  justificativas  pela
Contratante.
5.2.2. A empresa sera chamada, quando localizado algum foco de praga, observado o prazo de
garantia legal e o previsto no item 1 I da portaria n° 9/2000 do Centro de Vigilancia Sanifaria.

CLAUSULA  SEXTA  -  DA  RETODOLOGIA  DE  AVALIACAO  DA  QUALIDADH  E
ACEITE DOS SERVICOS EXECUTADOS
6.1. A atestapao da fatura correspondente a execucao dos servicos prestados cabers ao Setor de
Controle Intemo, ou pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalizapao dos servigos.
6.2.  Os  servicos  sefao  recebidos  provisoriamente  ao  final  das  aplicap5es,  pelo(a)  responsavel
pelo  acompanhamento  e  fiscalizapao  do  contrato,  para efeito  de posterior verificap5o  de  sua
conformidade com as especificap5es constantes neste Termo de Referfencia e na proposta.
6.3.  Os  servieos  podefao  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificap5es    constantes    neste    Termo    de    Referencia    e    na   proposta,    devendo    ser
corriddos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, ds custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicapao de penalidades.

CLAUSULA SETIMA - DA PERIODICIDADE E GARANTIA DOS SERVICOS
7.1. Os servigos deverao ser realizados a cada 6 (seis) meses ou confome solicitapao e emissao
de ordem de servico pela CONTRATANTE;
7.2.  A CONTRATADA  obriga-se  a garantir,  pelo prazo  de no minimo  06  (seis)  meses  e  os
servicos  prestados,  comprometendo-se  a  adotar  as  medidas  corretivas  necessarias,  sem  Onus
algunn  a  CONTRATANTE,  no  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  da  notificapao  feita  pela
CONTRATANTE, sob pena das sang6es previstas em lei e/ou no edital. Podefao ser solicitados
servicos  emergenciais  em  casos  de  infestae5o  de  quaisquer pragas  ou vetores  descritos  neste
Termo de Referencia.
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®7.3. Dos cRITERIoS An4BIENTAls

7.3.1.  Sefao  observados  o  que  disp6es  os  criterios  de  sustentabilidade  ambiental  na  Instruc5o
Normativa n.° 01  de  19/Jam/2010  da  SLTI/MPOG  e  demais  legislae5o vigente,  visando  obter
uma maior economia no consumo de energia e de agua.
7.3.2.  Os  servigos  deverao  ser planejados  e executados visando  a economia da manutencfro  e
operacionalizapao das edificap6es, na redngao do consuno de energia e de agua, bern como na
utilizapfro de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental, tais como: utilizacao
de materiais que sejam reciclados, reutilizaveis e biodegradiveis;
7.3.3. Deve ser priorizado o emprego de mfro de obra, materiais, equipanientos de origem local,
para a execngao e manutencao.
7.3.4. A empresa contratada deveri adotar as seguintes priticas de sustentabilidade na execug5o
dos servigos, quando couber:

a)   Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;
b)   Fomecer aos empregados os equipamentos de seguranea que se fizerem necessarios, para

a execngao de servicos
7.3.5. Importante destacar que todos os servigos sefao executados ap6s definicao do cronograma
e autorizacao pela Fiscalizapao e ainda de acordo com a disponibilidade oxpamentina.

CLAUSULA OITAVA -COMPROVACA0 DOS SERVICOS:
8. I . Confome Artigo 20 da Resolngao RDC n° 52/2009, a empresa especializada deve fomecer
ao   cliente   o   comprovante   de   execucao   de   servico   contendo,   no   minimo,   as   seguintes
infomac5es:

a)   nome do cliente,
b)   endereco do im6vel,
c)   praga alvo,
d)   data de execueao dos servieos,
e)   prazo de assistencia t6cnica dos servicos por praga alvo,
D   grupos quimicos dos produtos eventualmente utilizados;
g)   nome e concentrapfro de uso dos produtos eventualmente utilizados
h)   orientap6es pertinentes aos servicos executados;
i)    none  do  responsavel  tecnico  com  o  ndmero  do  seu registro  no  conselho profissional

correspondente;

®           Ji))  :d¥te]rfi?c::atoe[e£°:em::ecsean:sop::£i:£fz°aEai::st£`;Cr°a]6d%Cs=Leigo com: rarao social, none
fantasia,  endereco,  telefone  e  ndmero  das  licengas  sanitalas  e  ambientais  com  os
respectivos prazos de validade.

8.1.1. Deveri ser anexado modelo dos Certificados e Laudos T6cnico de Dedetizapao e Limpeza
de Caixa D'agun.
8.2. Ap6s recebimento da nota de empenho/requisicao, deverd o CONTRATADO disponibilizar
no mckimo em 24 (vinte e quatro) horas o objeto do certame, sob pena de aplicap6es de sanc6es
previstas nesta Ata, podendo ser prorrogado o prazo em ate mais 24 horas mediante justificativa
devidamente fundamentada,

CLAUSULA NONA - DA ADMINISTRACA0 DA PRESENTE ATA DE REGISTR0 DE
PRECOS
9.I.  A  Administragao  da  presente  Ata  de  Registro  de  Pre9os  cabers  ao  Pregoeiro  e  o  seu
gerenciamento cabera a Secrefaria Municipal de Administragao e Desenvolvimento Econ6mico,
na pessoa da Secretala, Sra. LANNA TIIAYLLANA 0LIVEIRA DA SILVA.
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CLAUSULA  DECIMA  -  DA  UTILIZACAO  DA ATA  POR  0RGA0  0U  ENTIDADE
NAO PARTICIPANTE
10.1  0  6rgfo  Gerenciador se  utilizara desta Ata  de Registro  de  Preaps,  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 ds compras pelo Sistema de Registro de Pregos.
10.2  Nos  termos  do  artigo  22  do  Decreto  n.°  7.892/13,  desde  que  devidamente justificada  a
vantagem,  a ata de registro de precos, durante sua vigencia, poderi ser utilizada por qualquer

£:g#to::,=i¥tegu:£:i:i:#:::jpGto#cfiio¥quenfrotenhaparticipadodocertane
10.3.  i  vedado  efetuar  acr6scimos  nun  quantitativos  fixados  pela  ata  de  registro  de  preaps,
inclusive o acr6scimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
10.4, Os 6ngfros e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de preaps, deverio consultar o Ongfro Gerenciador para manifestaefro sobre
a possibilidede de adesfro.
10.5. Cabefa ao fomecedor classificado, observadas as condic6es nela estabelecidas, optar pela

opac#f=:ufu¥todfm=£mtesen££co=£g,6¥rgeLj=n:]PLjjudiqueasobrigacdes
10.6 As aquisig6es ou contratap5es adicionais a que se refere este item da ATA nfro poderio
exceder,  por  6rgfro  ou  entidade,   o  quintuplo  dos  quntitativos  dos  items  do   instrumento
convocat6rio  e  registrados na  ata de  registro  de pregos para o  6rgao  Gerenciador,  conforme
preceitun o Inciso 11, do Art. 22, do DECRET0 N® 9.488. DE 30 DE AGOST0 DE 2018.

"11 - o iustrunento convocat6rio da compra nacional prevefa que o quantitativo
decorrente das ades6es a ata de registro de precos nao excederi, na totalidade,
ao quintuplo do quantitativo de cada item reristrado na ata de registro de precos
para o 6rg5o gerenciador e para os 6rgaos participantes, independentemente do
ndmero de 6rgaos nfro participantes que aderirem".

10.7,  Ap6s  a  autorizapao  do  Orgao  Gerenciador,  o  6rgao  nao  participante  devefa  efetivar  a
aquisigao ou contratap5o solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
10.8.  Compete  ao  6rgao  nao  participante  os  atos  relativos  a cobranca  do  cumprimento  pelo
fomecedor das obrigap6es contratualmente assumidas e a aplicac5o, observada a ampla defesa e
o  contradit6rio,  no  regular processo  administrativo,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento de clausulas contratuais, em rela9ao as suas pr6prias contratap6es, informando
as ocorrchcias ao Orgao Gerenciador.
10.9. E facultada aos 6rgaos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a ades5o a ata de
registro de precos do drgao Gerenciador.

cLAusuLA DEclMA pRnmlRA - Do pAGARENTo
1 I.1. Os pagalnentos sefao realizados mediante apresentacao de nota fiscal, contendo:

a)   Data de emissao;
b)   Estar endereeada a Prefeitura Municipal de Augustin6polis e/ou Fundo Municipal, 6rgao

solicitante, com seu respectivo CNPJ e endereeo.
c)   Valor unitdrio;
d)   Valor total;
e)   Meng5o ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.

11.2. 0 gestor do contrato somente atestari a entrega dos produtos e liberari a(s) Nota(s) Fiscal
(is)ITatura(s) para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condie6es pactuadas.
11.3. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deveri protocolar na Sede da Prefeitura,
Nota Fiscal/Fatura, especificando o produto, devendo estar fomalmente atestado pelo servidor

#gradoparafal
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11.4.   0  pagamento   sera  realizado  em  ate  30   (trinta)   dias   ap6s  a  apresentacao   da  Nota
Fiscal/Fatura discriminando o produto, a quantidade fomecida, o valor unitalo e o valor total,
devidamente atestada, seguido de recibo de quitacao e requerimento solicitando o pagamento do
valor faturado, acompanhados das certid6es necessarias.
11.5.  Caso  a  proponente  nao  prutocolize  seu  pedido  de  pagamento  mos  prazos  avencados,
reserva-se  a  Contratante  o  direito  de  pagar  o  valor  da Nota  Fiscal/Fatura,  somente  no  mes
subsequente sem alterapao de valor, ou aplicapao de qualquer cominapao legal.
1 1.6. 0 eventual erro mos valores constantes da nota fiscal/fatuna sera comunicado a Contratada,
ficando o pagamento sustado/suspeuso ate a correcao do erro.
11.7.  0  pagamento  ficara condicionado ate  que  a Contratada atenda a todas  as  condig6es  de
habilitacao no que diz respeito a regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CONTRATACAO
12. I A empresa vencedora sera convocada para assinar a peca contratual, a qual tefa o prazo de
no  maximo  05  (cinco)  dias,  contados  da  convocapao  para  a  sua  formalizagao,  podendo  ser
prorrogado uma s6 vez, por igual periodo, nas situapdes previstas no  §  1° do art.  64 da lei n°.
8.666/93, sob pena de decair o direito a contratagao, sem prejuizo das sanc6es previstas no Art.
81 da mesma Lei.
12.2. Nos termos do paragrafo 2° do art.  7° do Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o
Sistema de Registro de Precos, a dotapao oreamenthria sera indicada no ato da formalizapao do
contrato ou instrunento habil, sendo que, neste processo, a peea contratual sera substituida pela
Nota de Emprenho;
12.3. Em sendo necessario a confecc5o de peca contratual para ser utilizada para a contratacao
do saldo registrado, sua minuta sera objeto de analise por parte dos 6rgaos de controle do 6rgao
contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DA ENTREGA E RECEBIRENT0
13.1. A administra¢ao nao estari obrigada a adquirir servicos da detentora da Ata de Registro de
Pregos, mas quando o fizer, poderi vir a requisitar quantidade equivalente a no minino 1 0% (dez
por cento) do item registrado.
13.2 Sempre que julgar necessario, a Contratante solicitari, durante a vigencia da ARP, a entrega
dos servicos registrados, na quantidade necessaria, mediante a entrega da Ordem de Entrega e
Nota de Empenho, podendo ainda ser fimado contratos parciais ou do quantitativo global.
13.3.  A  ordem  de  servigo,  consubstanciada  em  oficio,  deveri  conter  data  de  expedicao,
quntidade pretendida, local e prazo para entrega, descricao dos itens, precos unitalo e total,
carimbo e assinatura do responsavel pela requisicao.
13.4. A criterio da Contratante, os servieos, objeto deste registro de precos, sefao submetidos a
verificapao,  cabendo  ao  fomecedor a  substituicfro  dos  que  vierem  a  ser recusados,  no  prazo
maximo de 02 (dois) dias.
13.5. 0 aceite/aprovapao pela Contratante nao exclui a respousabilidade civil do fomecedor por
vicios   ou   defeitos   de   quantidade   ou   qualidade   dos   produtos   ou   disparidades,   com   as
especificapdes estabelecidas, verificadas posteriomente, garantindo a Contratante as faculdades
previstas no art. 18 da Lei n° 8.078/90.
13.6.  A  Contratada deveri comunicar, por escrito,  a ocorrchcia 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
entre8a.
13.7. A Contratante poderi 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 indenizapao.
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13.8.  Correfao por conta  exclusiva da Contratada as  despesas  com  frete,  transporte,  seguro  e
demais custos advindos da realizapao dos servieos nas dependencias da Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
14.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer clausulas  ou  condig6es  do presente  edital,  mediante
competente  autorizapao  do  Setor  de  Compras  e  Licitap6es,  serao  aplicadas  as  penalidades
previstas mos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, alem das sanc6es administrativas, garantindo
sempre a ampla defesa e o contraditorio.
14.2. Qualquer atraso na execngao das obrigag5es assumidas dever4 obrigatoriamente, constar
de justificativa  protocolada  no  6rgao  emitente  da  Nota  de  Empenho,  dirigida  a  autoridade
competente ate o 3° (terceiro) dia dtil anterior a data prevista para o fomecimento dos produtos;
14.3. Nao acolhida a justificativa de atraso ou nao tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-
se-a ds sane6es e multas previstas no Telmo de Referfencia.
14.4. As penalidades sefao aplicades atrav6s de Processo Administrativo a cargo da Secretaria
Municipal  de  Admiristracao  e  Desenvolvimento  Econ6mico,  no  qual  sefao  assegurados  a
empresa o contradit6rio e a ampla defesa.
14.5 As sanc6es administrativas serao registradas no SICAF.

CLAUSULA  DECIMA  QUINTA  - DA  DIVULGACA0  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE
PRECOS
15.1. Os preeos registrados e a indicapao dos respectivos Fomecedores detentores da Ata sefao
publicados no Diirio oficial do Municipio e divulgados em meio eletr6nico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONI}IC6ES DE RECEBIRENT0
16.1. 0 objeto da presente licitapao sera recebido pela Secretaria Municipal de Administracao e
Desenvolvimento  Econ6mico,  na  pessoa  da  Secrefaria,  ou  atrav6s  de  servidor  responsavel,
mediante  Temo  de  Coustatapao  e  Recebimento  dos  servicos,  o  qual  devefa  atestar  seu
recebimento.
16.1. I . 0 objeto sera recebido da seguinte folma:

a)   Provisoriamente,  no  ato  da  entrega  por  Servidor,   ou  Comissao,   que  procedera  a
confer6ncia   de   sua   conformidade   com  as   especificac6es,   caso  nao   haja   qualquer
impropriedade explicita, sera aceito esse recebimento;

b)   Definitivamente, em ate 02 (dois) dias dteis, ap6s o recebimento provis6rio, mediante,
"atesto" na nota fiscal/ fatura, dapois de comprovada a adequapao aos termos contratuais

e aferigfro do direito ao pagamento.
16.2. 0 recebimento e a aceitapao do objeto registrado estao condicionados ao enquadramento
nas especificap6es do objeto, descritas no Temo de Referencia e obedecerao ao disposto no Art.
73, incisos I e 11, e seus parigrafos da Lei n.° 8.666/93, no que lhes for aplicivel.
16.3. 0 Municipio reserva para si o direito de recusar os servigos prestados 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.
16.4. 0 recebimento definitivo dos servicos, objeto do Edital, nao exclui a respousabilidade do
FORNECEDOR REGISTRADO quarto aos vicios ocultos, ou seja, s6 manifestados quando da
sua  normal  utilizapao  pela   Secretaria  requisitante,  mos  tennos  do  C6digo  de  Defesa  do
Consumidor (Lei n° 8.078/90);
16.5.  A  contratante  indicari  servidor  responsavel,  designado  para  esse  fin  que,  anotari  em
registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a exeoucao do objeto, determinando o qu
for necessalo a regularizapao das faltas ou defeitos observados.

a
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®       CLAUSULA DECIMA SETIMA - D0 CANCELARENTO DA ATA DE REGISTR0 DE

PRECOS
17. I . A presente ata de registro de precos podefa ser cancelada de pleno direito:
17.I.1.  Pelo  Setor  de  Compras  e  Licitap6es,  mediante  comunicae5o  da  unidade  requisitante,
quando:
17.1.1.1 as detentoras nao cumprirem as obrigap6es dela constantes;
17.1.1.2  as  detentoras  nao  retirarem  a  nota  de  empenho  no  prazo  estabelecido  e  a  unidade
requisitante nao aceitar suas justificativas;
17.1.1.3  as  detentoras  derem  causa  a  rescisao  administrativa  de  contrato  decorrente  deste
instrunento 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;
17.1.1.4. Em qualquer das hip6teses de inexecngfro total ou parcial de contrato decorrente deste
instrunento de registro;
17. I . I .5. Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
17.1.I.6.   Por  raz6es  de  interesses  pdblicos  devidamente  demoustrados  e  justificados  pela
Administrap5o.
17.1.2.   Pelas   detentoras,   quando   mediante   solicitagao   por   escrito,   comprovarem   estar
impossibilitadas de cumprir as exigchcias 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 alterac6es
posteriores.
17.1.2.1.  A  solicitapao  das  detentoras  para  cancelamento  dos  preeos  registrados  deveri  ser
dirigida ao Setor de Compras e Licitacao, facultada a ele a aplicapao das penalidades previstas,
caso nao aceitas as raz5es do pedido.
17.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de precos pela Administraeao, 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.
17.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessfvel o endereco das detentoras, a comunicacao
sera  feita  por  publicapao  no  Diirio   Oficial   de  praxe,  por  2   (duas)  vezes  consecutivas,
considerando-se cancelado o preco redstrado a partir da dltima publicapao.
17.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverio comunicar imediatamente a ao Setor
de  Compras  e  Licitaeao,  qualquer alterag5o  ocorrida no  endereco,  telefone,  conta bancaria e
outras julgiveis necessarios para recebimento de correspondencia e outros documentos.

®       CLAUSULA   DECIMA   0ITAVA   -   I)A   AUTORIZACAO   PARA   AQUISICAO   E
EMISSAo DE NOTA DE EnmENHo
18.1. As aquisic6es do objeto desta Ata de Registro de Precos serao autorizadas, caso a caso,
pelo  responsavel  direto  pela  Unidade  Administrativa  Solicitante  ou  por  quem  o  Prefeito
Municipal  previamente  determinar,  ap6s  manifestap5o  favorivel  da  Contabilidade,  quarto  a
apresentapao de disponibilidade oreamenfaria para a aquisigao pretendida.

CLAUSULA DECIMA NONA - D0 CONTROLE E DAS ALTERACOES DE PRECOS
19.1. Confome o Decreto Federal n° 7892/2013, durante a vigencia da ata, os precos registrados
poderfro ser revistos em decorrencia de eventual redngao dos precos praticados no mereado ou de
fato  que  eleve  o  custo  dos  bens  registrados,  cabendo  ao  6rgfro  gerenciador  promover  as
negociag6es junto aos fomecedores, observadas as disposic6es contidas na alinea "d" do inciso 11
do caput do art. 65 da Lei n ° 8.666, de 1993.
19.2. Quando o prego registrado tomar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao gerenciador convocara os fomecedores para negociarem a redueao dos
precos aos valores praticados pelo mercado.
19.3. Os fomecedores que nao aceitarem redurir seus preeos aos valores praticados pelo mercado
serao liberados do compromisso assumido, sem aplicap5o de penalidade.
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19.4. A ordem de classificapao dos fomecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores
de mercado observafa a classificapao original.
19.5. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor nao
puder  cumprir  o   compromisso,   o   6rgao   gerenciador  podefa;   a)  liberar  o   fomecedor  do
compromisso  assumido,  caso  a comunicapao  ocolra antes  do pedido  de  fomecimento,  e  sem
aplicacao da penalidade se confimada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociapao.
19.6. N5o havendo exito nas negociap6es, o 6rgao gerenciador deveri proceder a revogacao da
ata  de  registro  de  precos,  adotando  as  medidas  cabiveis  para  obtencfro  da  contratacao  mais
vantajosa.
19.7.  0  registro  do  fomecedor sera cancelado quando:  a)  descumprir as  condie6es da ata de
registro  de  pregos;  b)  nao  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido pela Administracfro, sem justificativa aceifavel;  c) nfro aceitar reduzir o seu preco
registrado, na hip6tese deste se tomar superior aqueles praticados no mercado;
19.8. 0 cancelamento de registros nas hip6teses previstas acima, sera formalizado por despacho
do 6rgao gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
19.9. 0 cancelamento do registro de preeos poderi ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados: a) por razfro de interesse pdblico; b) a pedido do fomecedor.
19.10.  A revisao  sera precedida de  pesquisa pr6via no  mereado  fomecedor,  banco  de  dados,
indices  ou tabelas  oficiais  e/ou outros meios disponiveis para levantamento  das  condi¢6es  de
mercado,   envolvendo  todos   os   elementos  para  fins   de   graduar  a  justa  remunerapao   do
fomecimento e no embasamento da decisao de deferir ou rejeitar o pedido.
19.11. 0 6rg5o Gerenciador deveri decidir sobre a revisao dos pregos ou cancelamento do prego
registrado no prazo mckimo de 15 (quinze) dias hteis, salvo motivo de fonga maior devidamente
justificado no processo.
19.11.1. 0 prazo para analise e julgamento de eventual pedido de revisao de precos, sera contado
da data do protocolo e entrega completa da documentapao comprobat6ria pela contratada. Ate a
decisao  final  da  Administragao  Municipal,  o  fomecinento  do  objeto  solichado  pela  area
requisitante, deveri ocorrer normalmente, pelo prego registrado em vigor.
19.12.1.I. A recusa injustificada da beneficiaria da ata,  em fomecedor os produtos  solicitados
dentro  do  prazo  estabelecido  no  edital,   ensejari  a  aplicapao  das  penalidades  legalmente
estabelecidas.
19.12.  A  Administracao,  reconhecendo  o  desequilforio  econ6mico  financeiro,  procederi  a
revisao dos valores pactuados.
19.13. As alterac6es decorrentes da revisao dos pregos serio publicadas no Di5rio Oficial dos
Municipios.
19.14. Na hip6tese da beneficiaria nao efetuar a adequapfro dos preeos aos de mercado, o 6rgao
Gerenciador, a seu criterio poderi cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preeos

CLAUSULA VIGESIMA - DA FISCALIZACAO
20.1. A fiscalizapao e o acompanhamento da execucao do contrato caberfro a Contratante, atrav
da  Secretala Municipal  de Administraeao  e  Desenvolvimento Econ6mico, na pessoa da S
LANNA THAYLLANA 0LIVEIRA DA SILVA, ou por servidor devidamente designado p
esta fiscalizapao,  com poderes para verificar se os produtos serao entregues de acordo com
previsto,  fazer advertencia quanto qualquer falta,  aplicar multas e demais ap6es necessaria
Contratada.
20.2.  A  fiscalizapao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade
prestadora,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  inegularidade,  ainda  que  resultante
imperfeic6es   t6cnicas,   e,   na   ocorrencia   desta,   nao   implica   em   co-responsabilidade

a

a
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Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

20.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro pr6prio todas as ocorr6ncias relacionadas com a
execngao  do   contrato,   indicando   dia,  mts  e  ano,  ben   como  o  none   dos   funciondrios
eventualmente  envolvidus,  determinando  o  que  for  necessario  a  regularizapao  das  faltas  ou
defeitos   observados   e   encaminhando   os   apontamentos   a   autoridade   competente   para   as
providchcias cabiveis.

cLAusuLA VIGEslMA PRIMEIRA- DA roNTE DE REcuRsos
21 . 1 As despesas com a presente licitaeao terio seus custos cobertos com os recursos financeiros
provenientes da Lei Ongamentina -LOA/2022.
21.2. Nos termos do parigrafo 2° do art. 7° do Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o
sistema de Registro de Pregos, somente sera indicada a dotac5o oreamentata para a formalizapao
do contrato ou instnmento habil, conforme segue:

Art.  7°  A  licitag5o  para  registro  de  precos  sera  realizada  na  modalidade  de
concorrchcia, do tipo menor preap, nus termos da Lei  n°  8.666.  dc  19930 ou na
modalidade de preg5o, mos t-os da Lei  n°  10.520.  de 2002. e sera precedida
de ampla pesquisa de mercado.
§  2° Na licita¢o  para registro  de preeos n5o  6 necess5rio  indicar a  dotapfo
oxpamenfaria,  que  somente  sera  exictda  para  a  formalizacao  do  contrato  ou
outro instrumento habil.

cLAusuLA VIGEslMA SEGUNDA - DAs Dlsroslc6Es FII`IArs
22.1.  Integra esta  Ata,  o  Edital  do Pregfo Presencial n.°  016/2022,  as propostas  com preaps,
especificapao, por item na ordem classificat6ria das empresas.
22.2. Os casos omissos sefao resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterap6es
pposteriores  pela  Lei  Federal  8.883/94  e pela Lei  Federal  9.648/98,  e,  com  as  demais  normas
aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-5o os principios gerais de Direito.

CLAUSULA VIGESIMA TERCHIRA - DO FORO
23.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarea de Augustin6polis/ro como competente
para dirimir quaisquer questoes oriundas da presente Ata, inclusive os casos omissos, qpe n5o
puderem  ser  resolvidos  pela  via  admhistrativa,  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 igLial teor e
forma para urn s6 efeito legal, ficando arquivadas na sede da GERENCIADORA, na forma do
art. 60 da Lei 8 666 de 21/06ro3.

Augustin6polis/TO, 25 de al]ril de 2o22.

ANTONIO CAI.rdff-.4l:i:*,E ALREIDA
Prefeito_M_unicipal

.kffl:LANNA THAYL IVEIRA DA SILVA
Secretaria Municipal de Administrapao e Desenvolvimento Econ6mico

GERENCLADORA
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YATHA ANDE '      i,EtEREIRA MACIEL
Secrefario Municipal de Sadde

Gestor do FMS

n4ARA Jot
Secrethria

ELEunrfuoLIVEIRA
unicipal de Educapao

Gestora do FME

alowf*  4`  calL>
VALTEI FERREIRA SALES

Secrefario Municipal de Meio Ambiente e Saneamento
Gestor do Fnrm

Gestor do FrocA

#iwRinfii.iiiar;#iti''=:.`:[1j#:..ri{i;*E:-:y;:':t{:..:;::s'-.I
CNPJ sob n° 22.305.438/0001-10

MARIA MARQUILENE SOUSA MONTEIRO ALVES

MONTEIRo ALVES - n4E

Testemunhas:

CPF n° 029.708.321-00
Fomecedor

None:
CPF:

2.

Nome:
CPF:
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