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ATA DH REGISTR0 DE PRECOS

ATA N° 017/2022
PROCESS0 LICITAT6RI0 N° 068/2022
PREGA0 PRESENCIAL N° 023/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos 10 dias do mss de maio de 2022, nesta cidade de Augustindpolis, Estado do Tocantins, de urn
lado a PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS, pessoa juridica de direito pdblico, inscrita no
CNPJ sob o n° 00.237.206/0001 -30, situada na Rua Dom Pedro I, 352, Centro, Augustin6polisITO,
neste  ato  representada  pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  ANT6NI0  CAYRES  DE  ALMEIDA,
brasileiro, casado, agropecuarista, portador do RG n°. 579.344 2a Via SSP/GO, com inscriefro no
CPF n°. 047.445.601-30, residente e domiciliado na Run Presidente Kennedy, n°. 525, Bairro Boa
Vista, Augustindpolis/TO, e de outro lado a empresa M D PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA -ME, Pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 10.701.521/0001-20, sito
a Rua Anderson Ferro / 24 de Outubro, n° 203, Balrro Monte Castelo, na cidade de Sao Luis/MA,
neste  ato  representado  pelo  Sr.   MARCOS  DANNY  SALGAD0  FERREIRA,  brasileiro,
empresino, portador do RG n° 016788452001-4 SESP-MA e CPF n° 014.241.153-10, residente
na Rua 24 de Outubro, 203, Balrro Monte Castelo -Sao Luis/MA, mos termos da Lei Federal n°.
10.520, de  17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposig5es
da Lei Federal n° 8.666, de 23 de junho de  1993, com as alterac6es posteriores, e demais normas
regulamentares  aplicaveis  a  esp6cie,  conforme  a  classificagao  das  propostas  apresentadas  no
Pregao de Registro de Pregos n° 023/2022, Ata de julgamento de Precos, HOMOLOGADA pelo
Sr. Prefeito Municipal, resolve registrar os precos objetivando o eventual e futura contratapao de
empresa especializada em servigos de topografia, com fomecimento de equipamentos e de mao de
obra, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos, Indristria e
Com6rcio de AugustindpolisITO, conforme condig5es constantes do Anexo I, que passa a fazer
parte desta, tendo sido o referido preco oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em
1°  1ugar  no  certame  acima  numerado,  observadas  as  condic6es  do  edital  que  integra  este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem

ORGA0 GERENCIADOR:
PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS, pessoa juridica de direito pdblico, inscrita no CNPJ
sob o n° 00.237.206/0001-30, situnda na Run Don Pedro I, 352, Centro, Augustin6polis/TO.

FORNECEDOR REGISTRADO :
Empresa: M D PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
CNPJ:  10.701.521/0001-20 Telefone: (98) 98703-5028
Endereco: Run Anderson Ferro / 24 de Outubro, n° 203, Bairro E-mail:
Monte Castelo, na cidade de Sao Luis/MA MDSF07@,gmajl.com
Representante Legal: MARCOS DANNY SALGAD0 FERREIRA
Cargo: RG:   016788452001-4 SESP-MA CPF:
S6cio Administrador 014.241.153-10
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1.1.1. 0 objeto licitado refere-se a prestapao de servico tecnicos especializados em topografia para
realizapao  do  Levantamento  Planialtlm6trico  para  pavimentapao,  estradas,   pontes,  bueiros,
levantamento de areas pdblicas para edificapao de obras, para implantagao de novos bairros, rua,
areas sociais para assentamento de famillas, levantamento de obras edificadas e regularizapao de
areas   fundiarias  e  todos  os   demais  trabalhos  voltado  a  area  de  topografia  do   ambito  e
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Augustindpolis/TO.
1.2. Fica entendido que todos os documentos da licitapao sao complementares entre si, de modo
que qualquer detalhe que se mencione em urn documento e se omita em outro sera valido.
1.2.1.  Todos  os  servigos  deverao  atender  ds  exigencias  minimas  de  qunlidade,  observados  os
padr6es e normas baixadas pelos 6rgaos competentes, atentando-se a contratada, principalmente,
para as prescriq6es contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (C6digo de Defesa do Consunidor).
1.2.2.  Os quantitativos  sfro estimados para urn periodo de  12  (doze) meses e nao implicam em
obrigatoriedade de contratapao pela Administrapao, nao podendo ser exigidos nem considerados
como refefencia para pagamento durante a vigencia do Registro de Precos, servindo apenas como
referencial para a elaborapao das propostas dos licitantes.
1.3. Nos precos finals deverao estar incluidas qualsquer vantagens, abatimentos, custos, despesas
administrativas   e   operacionais,   fretes,   impostos,   taxas   e   contribuic6es   sociais,   obrigap6es
trabalhistas, previdenciarias, fiscals, mao-de-obra, trabalho em sabados, domingos e feriados ou
em hofario notumo, que eventualmente incidam sobre a execngao do objeto da presente Licitapao.
1.4. Os pregos e quantitativos registrados para a prestagao de servicos t6cnicos especjalizados de
topografia para manutencao das atividades da Prefeitura de Augustindpolis/TO sao os constantes
na tabela abajxo:

Item Objeto Unid. Quant.
V. Unit.Registrado V. TotalRefistrado

01

Levantamento  planimetrico:   representa  o  conjunto  de

Diana 40
RS1.350,00

R$ 54.000,00

metodos e processos que, atraves de medic6es de ingulos
horizontai s e verticai s, de distincias horizontais, verticai s
inclinadas,    com    instrumental    adequado    a    exatidao
pretendida.    Primordialmente,    implanta   e   materializa
pontos de apoio no terreno determinado suas coordenadas
topograficas.

02

Levantamento        topogrifico        planialtim6trico:        o

Diaria 25
RSI-350,00

R$ 33.750,00
levantamento  topografico  planialtimetrico  acrescido  da
determinacao   altim6trica   do   relevo   do   terreno   e   da
drenagem  natural.  A  prestacao  de  servicos  devefa  ser
realizada

03
Levantamento    cadastral     lmobiliirio:     Levantamento

Dialia 12
RSI.350,00

RS  16.200,00acrescido dos dados de campo inerentes ao levantamento
cadastral

04

Nivelamento  geom6trico  (ou  Nivelamento  Direto):  e  o

Diiria 40
RS

R$ 54.000.00

nivelamento que realiza a medida da diferenca de ulvel
entre  dois  pontos  do  terreno por intermedio  de  leituras
correspondentes  a  visadas  horizontais,  obtidas  com  urn 1.350,00

nivel   em  miras  colocadas  verticalmente  nos  referidosI)Ontos.

05
Obras  de  arte:  constituem  levantamento  e  locapao  por Diaria 10

RS
R$  13.400,00

exemplo: pontes, bueiros (BSTC, BDTC, BTTC) 1-340,00

06

PLantas:    levantamento   de   edificac6es,   por   exemplo:

Diaria 10
RS

RS  13 .450,00

predios,  escolas unidades de satde, ginasio de esporte e
plantas topograficas representacao grafica de uma parte
I imitada da superficie terrestre, sobre urn plano horizontal I.345.00

local, em escalas maiores:  1 : 10000. para fins especificos,
na qual nao se considera a curvatura da telTa.
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Regularizapao  Fundiaria:  e urn  servico  topogrifico  que
compreende na delimitapao de uma area com referencia
em medidas de documentos como matriculas de registro
de  im6veis  e  plantas  de  loteamento,  no  geral  ocorre
quando   ha   confrontac5o   a   respeito   dos   limites   dos
terrenos em  si.  Nesses casos,  a equipe responsivel  pela
topografia    deve    realizar    a    demarcapao    de    lotes,
identificando   a   situacao   das   terras,   com   a  principal
intenc5o de possibilitar uma solucao plausivel ejusta para
ambos os lados na confronta

RS
I.345,00

R$  13.450,00

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE D0 REGISTR0 DE PRECOS
2.1. A presente Ata de Registro de Precos tefa 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 Preco, o Municipjo nao sera obrigado a
firmar as contratae5es que dela podefao advir, facultando-se lhe a realizapao de licitapao especifica
para  a  aquisigao  pretendida,   sendo  assegurado  ao  beneficiario  do  registro  preferencia  de
fomecimento em igunldade de condig6es.
2.3  0s  precos,  durante  a  vigencia  da  Ata,  serao  fixos  e  irreajustaveis,  exceto  nas  hip6teses
devidamente comprovadas, de ocorrencia de situapao prevista na alinea "d" do inciso 11 do art. 65
da Lei 8666/93 ou de reducao dos pregos praticados no mercado.
2.3.1  0s valores nao serao reajustados durante a vigencia da Ata de Registro de Preeos, podendo
ocorrer apenas a revisao de preeos a qunlquer tempo a fim de reestabelecer o equilibrio econ6mico-
financeiro  da  mesma,  sempre  que  sobrevirem  fatos  imprevisiveis,  ou  previsiveis  poiem  de
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu9ao do ajustado, ou, ainda, em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica extraordinaria
e extracontratual.
2.4 Mesmo comprovadas a ocorrencia da situapao prevista na alinea "d" do inciso 11 do art. 65 da
Lei 8.666/93, a Admiristrapao, se julgar conveniente, podefa optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitat6rio.

cLAusuLA TERCEmA - DA ADMINlsTRACAO DA PRESENTE ATA DE REGlsTRO
DE PRECOS
3.1.  A  Administracao  da  presente  Ata  de  Registro  de  Pregos  cabera  ao  Pregceiro  e  o  seu
gerenciamento cabefa a Prefeitura Municipal, atraves do Secrefario Municipal de Planejamento,
Projetos, Inddstria e Com6rcio.

CLAUSULA QUARTA - DA UTILIZACA0 DA ATA POR 6RGA0 0U ENTIDADE NA0
PARTICIPANTE
4. I 0 drgao Gerenciador se utilizafa desta Ata de Registro de Precos, respeitadas, no que couber,
as condic6es e as regras estabelecidas na Lei n.° 8.666/93, no Decreto n.0 7.892/13 e na IN-SLTI
n.° 01/2010, relativas as compras pelo Sistema de Registro de Pregos.
4.2  Nos  termos  do  artigo  22  do  Decreto  n.°  7.892/13,  desde  que  devidamente justificada  a
vantagem, a ata de registro de precos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao
ou entidade da administracao pdblica federal que nao tenha participado do certame licitatdrio,
mediante anuencia do Orgao Gerenciador.
4.3 i vedado efetuar aclescimos mos quantitativos fixados pela ata de registro de precos, inclusive
o aciescimo de que trata o §  1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
4.4 0s 6rgaos e entidades que nao participaram do r,egistro de precos, quando desejarem fazer uso
da ata de registro de precos, devefao cousultar o Orgao Gerenciador para manifestagao sobre a
possibilidade de adesao.
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4.5  Cabera  ao  fomecedor classificado,  chservadas  as  condig5es  nela estabelecidas,  optar pela
aceitapao ou nao do fomecimento decorrente de adesao, desde que nao prejudique as obrigap6es
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgao Gerenciador.
4.6  As  aquisigdes  ou  contratac6es  adicionais  a que  se  refere  este  item  da ATA  nao  podefao
exceder,   por  6rgao   ou  entidade,   o   quintuplo   dos   quantjtativos   dos   items   do   iustrunento
convocatorio  e  registrados  na  ata  de  registro  de  precos  para  o  Orgao  Gerenciador,  conforme
preceitun o Ineiso H, do Art. 22, do DECRET0 N° 9.488. DE 30 DE AGOST0 DE 2018.

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

quantitativo  decorrente  das  ades6es  a  ata  de  registro  de  pregos  nfro
excedefa,   na  totalidade,   ao  quintuplo  do   quantitativo   de   cada  item
registrado na ata de registro de preaps para o 6rg5o gerenciador e para os
6rgaos   participantes,   independentemente   do   niimero   de   6rgfros   nao
participantes que aderirem".

4.7.Ap6saautorizapaodo6rgaoGerenciador,o6rgaonaoparticipantedevefaefetivaraaquisicao
ou contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
4.8.  Competem  ao  6rgao  nao  participante  os  atos  relativos  a  cobranca  do  cumprimento  pelo
fomecedor das obrigapdes contratualmente assumidas e a aplicapao, observada a ampla defesa e o
contradit6rio,  no  regular  processo  administrativo,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento de clausulas contratuais, em relacao ds suas pr6prias contratap5es, informando as
ocorrencias ao 6rgao Gerenciador.
4.9.  E  facultada aos  ¢rgaos  ou entidades municipais,  distritais  ou  estadunis  a adesao  a ata de
registro de pregos do Orgao Gerenciador.

CLAUSULA QUINTA - D0 PRAZO PARA ENTREGA E D0 RECEBIMENTO
5.I. DO PRAZ0 PARA ENTREGA
5.1.1.  A  entrega  do  objeto  licitado  sera feita de  forma  parcelada,  conforme  a necessidade  da
Administrapao,  ap6s  a  homologapao  e  assinatura  da Ata  de  Registro  de  Precos,  do  Contrato
Simplificado e/ou emissao da Nota de Empenho, de acordo com as quantidades requisitadas, nas
condig6es e prazos estabelecidos no presente edital.
5.1.1.1.  Os  serviaps  tecnicos  especializados  de  topografia  para  manutengao  das  atividades  da
Prefeitura   de   Augustindpolis/TO   deverfro   ser   realizados   com   materials   e   equlpamentos
necessalios, profissionais qualificados e devidanente uhiformizados, atendendo todas as normas
legais e exigiveis, em especial as referentes ao C6digo de Defesa do Cousumidor.

5.2. D0 RECEBIMENTO
5.2.1.  0 objeto desta Ata devefa ser entregue de acordo com a Ordem de Compra emitida pela
Prefeitura  Municipal   de  Augustin6polis,  conforme  as  condig6es  de  data,  hofario,   local  e
quantidades estipulados, no prazo mckimo de 02 (dois) dias contados da emissao da Ordem de
Compra.
5.2.2.  0 objeto desta Ata sera recebido por servidores do Municipio de Augustin6polis no local
estipulado na Ordem de Compra.
5.2.3.     Somente  apds  a  emissao  da  Ordem  de  Compra,  e  que  a  Detentora  devera  iniciar  o
cumprimento das obrigag6es que tiver assumido com o Municipio de Augustin6polis/TO.
5.2.4. 0 objeto desta Ata nao sera recebide se estiver em desacordo com as condic6es estipuladas
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5.2.5.  0 Municipio de Augustin6polis reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o
recebimento  do  objeto  em  desacordo  com  as  especificap6es  exigidas,  por  seu  conhecimento
especifico ou exclusivo criterio de avaliacao.
5.2.6.  A  avaliapao  sera  realizada  por  servidor  do  Municipio  de  Augustindpolis,  que  por  seus
conhecimentos  t6chicos,   observando  as   especificap6es   exigidas,   emitira  parecer  acerca  da
aceitapao do objeto.
5.2.7. Na eventualidade do Munjcipio de Augustin6polis recusar-se a receber o objeto por estar
ele em desacordo com as especificap6es exigidas, nao se responsabilizara por nenhum gasto com
despesa  de  transporte  ou  qunlquer  outra  necessaria  a  devolugao  ou  a  substitui¢ao  do  objeto
contratado.
5.2. 8. Fica reservado ao Municipio o direito de vetar, a qunlquer momento, a entrega do objeto em
desacordo com as especificap5es exigidas, por seu conhecimento especf fico ou exclusivo criterio
de avaliapao.
5.2.9.  Caso  fique  constatada  a  irregularidade  na entrega,  o  detentor  do  prego  registrado  ap6s
comunicacao pela Comissao do objeto devera sand-la IREDIATARENTE.
5.2.10.  Em caso de irregularidade nao sanada pelo detentor do prego registrado, a Comissao de
Recebimento do objeto, reduzifa a termo os fatos ocorridos e encaminhara a autoridade maxima
do 6rgfro participante para aplicapao de penalidades em coordenapao com o 6rgao gerenciador do
registro de precos, nos termos do Decreto n° 7.892/2013.
5.2.11. Em caso de necessidade de providencjas por parte do vencedor, o prazo de pagamento sera
suspenso e considerado o fomecimento em atraso, sujeitando-o a aplicapao de multa sobre o valor
considerado  em  atraso  e,  conforme  o  caso,  a  outras  sanc6es  estabelecidas  na  Lei  e  neste
jnstrumento;
5.2.12.  Os servicos, objeto deste Registro de Pregos, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeito a
substituicao, desde que comprovada a rna fe do fomecedor ou condic6es inadequndas de uso dos
mesmos.
5.2.13. 0 hofario do fomecimento devefa obedecer as normas intemas da admihistrapao.
5.2.14. A empresa devefa indicar na (s) nota (s) fiscal (is), al6m de outras informacdes exigidas de
acordo com a legislapao pr6pria:

a)   Especificapao correta do objeto;
b)   Nhmero da licitapao, ata de registro de pregos e contrato;

5.2.16. Os projetos, produtos dos servicos objeto desta licitapao, deverao ser entregues na sede da
CONTRATANTE, sito na Run Dom Pedro I, n° 352 -Centro, Augustin6polis/TO.

CLAUSULA SEXTA - D0 CONTRATO E DO PAGAMENTO
6.I. D0 CONTRATO
6.1.1.  Por  se  tratar  de  servicos  com  entrega  imediata e  integral,  o  Contrato  decorrente  desta
licitacfro sera substituido por Nota de Empenho de Despesa, conforme previsao do art. 62 da lei
8.666/93.
6.1.2. 0 prazo previsto para o recebimento da Nota de Empenho de Despesa sera de no maximo
05 (cinco) dias, contados da convocapao para a sua formalizapao, podendo ser prorrogado uma s6
vez, por igual periodo, nas situac6es 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.
6.1.3.  Durante o prazo de validade do reg].stro, as empresas detentoras poderao ser convidadas a
firmar  contratag6es  de  fomecimento,  mediante  autorizapao  do  Setor  de  compras  e  ]icitapao,
observadas  as  condig6es  fixadas  neste  instrumento,  no  Edital  e  as  determinag6es  contidas  na
legislapao pertinente.
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6.1.4.  Aplica-se aos contratos de  fomecimento decorrentes de registro de precos o disposto no
Capitulo  Ill,  da  Lei  Federal  n.°  8.666/93,  com  suas  respectivas  alterap6es  posteriores,  no  que
couber.
6.2. D0 PAGAMENTO
6.2.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentapao de nota fiscal, contendo:
a) Data de emissao;
b) Estar enderecada ao 6rgao solicitante, confome CNPJ e endereco do drgao solicitante.
c) Valor unifario;
d) Valor total;
e) Mengao ao presente procedimento licitatorio e ao respectivo contrato.
6.2.2. 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 condigdes pactundas.
6.2.3. 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.

•          :i:;4ri2£pnaaiad:eont:£:erg::,ala£#n:£Eaadt: ::+:#a), ga;a:::su:[afi:oseentoapvaao]:rats:t,: E]:svc[ad]affmae¥
atestada, seguido de recibo de quitapao e requerimento solicitando o pagamento do valor faturado,
acompanhados das certid6es necessarias.
6.2.5. Caso a proponente nao protocolize seu pedido de pagamento mos prazos avencados, reserva-
se a Contratante o direito de pagar o valor da Nota FiscalAlatura, somente no mss subsequente sem
alterapao de valor, ou aplicapao de qualquer comjnapao legal.
6.2.6 0 eventual erro mos valores constantes da nota fiscal/fatura sera comuhicado a Contratada,
ficando o pagamento sustado/suspenso ate a correcao do erro.
6.2.7 0 pagamento ficara condicionado ate que a Contratada atenda todo o edital e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA - DA 0BRIGACA0 DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
7.I. OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1.1. A CONTRATADA compromete-se, durante a vigencia da ATA:

I.       Para o born e  fiel  atendimento  desta ata,  devera a CONTRATADA,  obrigatoriamente,
cumprir rigorosamente ao disposto no Edital de PREGAO PRESENCIAL em epigrafe e
seus anexos;

11.       Todos os tributos, encargos e ou contribui¢6es que incidam sobre a execucao desta ata,
serao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;

Ill.       A CONTRATADA e a iinica, integral e exclusiva responsavel, em qualquer caso, portodos
os danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar a municipalidade, ou a terceiros,
decorrentes da execucao do objeto desta ATA, respondendo por si e por seus sucessores;

IV.       A CONTRATADA devefa manter durante toda a execucao da ATA, em compatibilidade
com  as obrigag6es por ela assumidas, todas  as condig6es  de  habilitapao  e qualificapao
exigidas na licitapao;

V.       A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto da ATA em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorreg6es, resultantes da execugao ou do material empregados, mos termos do art. 69;

VI.       A  CONTRATADA  6  a  dnica  responsavel  pelas  obrigap5es  decorrentes  da  legislacfro
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comereial, resultante da execngao da ATA, nao tendo,
nesse sentido, os seus empregados e prepostos, qualquer vinculo com o Municipio;

VII.       Fomecer os servigos em conformidade com o solicitado no Termo de Referencia;
VIII.       Cumprir com os prazos de execugao dos servigos determinados no Termo de Referencia;

IX.       Responsabi]izar-se, integralmente, pela execugao do objeto, conforme legislaeao vigente;
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nenhuma hip6tese, outro diverso daqueles;
XI.       Submeter-se  a fiscalizagao  da  Secretaria Municipal  de  Administra9ao,  atrav6s  do  setor

competente,   que  acompanhara  a  execucao  dos  servicos,   orientando,   fiscalizando  e
intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento
das condic6es pactundas;

XII.       As  penalidades  ou multa impostas pelos 6rgaos  competentes pelo  descumprimento das
disposic6es  legais que  regem a execucao do objeto de  presente  Termo  sefao de  inteira
responsabilidade  da  Contratada,  devendo,  se  for  o  caso,  obter  licengas,  providenciar
pagamento de impostos, taxas e servigos auxiliares;

XIII.       Demais obrigap6es e responsabilidades previstas pela Lei Federal n° 8.666/93  e demais
legislap5es pertinentes;

XIV.       Prestar as informap5es e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE.

7.2 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.2.1 - Sao obrigap6es de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATANTE, afora outras,
nao previstas no presente Edital e que por Lei lhe couberem:

I.       Cumprir na integra o estabelecido na presente ata de registro de preco;
11.       Designar urn servidor como fiscal para acompanhar e gerenciar a execucao da ata e atestar

as faturas confome previsto no art. 67 da Lei 8.666/93.
Ill.       O extrato da presente ata sera publicado, nos termos do pafagrafo dnico do art. 61, da Lei

n° 8.666/93.
IV.       Responsabilizar-se,  ap6s  o  devido  processo  licitatdrio,  lavrar  a  ATA  com  base  nas

disposig6es da Lei 8.666/93 e suas alterap6es.
V.       Assegurar os recursos orcamenfarios e financeiros para custear a execugao dos servieos

e/ou fomecimentos.
VI.       Acompanhar, controlar e avaliar a execngao dos servicos e/ou fomecimentos, atraves da

unidade responsavel por esta atribuicao.
VII.       Zelar para que durante a vigencia da ATA, sejam cumpridas as obrigac6es assumidas com

a  CONTRATADA,  bern  como  sejam  mantidas  todas  as  condic5es  de  habilitapao  e
qunlificapao exigidas na execapao dos servigos e/ou fomecimentos.

VIII.       Serao considerados para efeito de pagamento, os fomecimentos efetivamente realizados
pela CONTRATADA e aprovados pelo setor responsavel pelo recebimento.

CLAUSULA 0ITAVA - DA PRESTACAO DOS SERVICOS
8.1 0s servicos, objeto desta Ata de Registro de Precos, deverao ser acompanhados de:

a)   -Levantamento planjm6tricos;
b)   - Levantamento Planialtimetricos;
c)   -Georreferenciamento;
d)   - Locacdes de Obras;
e)   -Nivelamentos
f)    -Demarcag6es e cercamentos;

8.2. Todo levantamento solicitado devefa ser entregue por meio digital, em arquivo no fomato
DWG,  e  em  meio  fisico,  impressa  em  escala  compativel  com  a  complexidade  do  desenho,
juntamente com ART (anotapao de responsabilidade T6cnica) quitada.
8.3. A unidade de medicao sera em hora de servigo executado, sendo que para cada ponto/local
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horas/dia) necessario para a conclusao do referido servico, elaborada pela Contratada e acordado
previamente pelo setor de engenharia da Prefeitura.
8.4.  Para  cada  servigo  realizado,  sera  composta  uma  planilha,  (diario  de  obras)  devidamente
preenchidos pela Contratada.
8.5. A composieao do custo da hora trabalhada esta incluso o valor de urn tecnico, encargos sociais,
ferramentas  e  equipamentos  necessarios  a  realizapao  dos  servieos,  transporte  de  funciondrios,
Epls, e custos indiretos.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  clausulas  ou  condic6es  do  presente  edital,  mediante
competente autorizap5o do Setor de Compras e Licitac5es, serao aplicadas as penalidades previstas
mos artigos  86 e  87 da Lei n.° 8.666/93, al6m das sangdes administrativas, garantindo sempre a
ampla defesa e o contradit6rio.
9.2. Qualquer atraso na execngao das obrigag5es assumidas devera, obrigatoriamente, constar de
j ustificativa protocolada no 6rgao emitente da Nota de Empenho, dirigida a autoridade competente
ate o 3° (terceiro) dia htil anterior a data prevista para o fomecimento 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  Administrapao,  no  qual  serao  assegurados  a empresa  o  contradit6rio  e  a ampla
defesa.
9.5 As sanc6es administrativas sefao registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES DE PRECOS
10.1. Os precos registrados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia do registro, admitida
revisao quanto houver desequilibrio de equn9ao econ6mico-financeiro inicial da ata, mos termos
da legislagao que rege a materia. Com apresentacao de nota fiscal e pesquisa de mereado.
10.2. 0 real.ustamento dos precos registrados somente sera possivel se autorizado por alterapao das
Normas Federais pertinentes a politica econ6mica.

CLAUSUIA  DECIMA  PRIMEIRA  -  DAS  CONDICOES  DE  RECEBIMENTO  D0
0BJET0
11.1. 0 objeto desta Ata de Registro de Precos sera recebido pela Uridade que emitir a nota de
empenho consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterap6es.
1 1. 1. 1. A Unidade Administrativa devefa criar comissfro para recebimento dos servicos com valor
superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8° do art.  15 do diploma
legal mencionado.
11.2. A Unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de proceder, no
prazo de 05 (cinco) dias, a inspecao de qunlidade mos servicos e registra-los, integralmente ou em
parte, se estiver em desacordo com as especificap5es do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -D0 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
12.1. A presente ata de registro de pregos podefa ser cancelada de pleno direito:
12.I.1.  Pelo  Setor  de  Compras  e  Licitap6es,  mediante  comunicapfro  da  unidade  requisitante,
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12.1.I.3   as  detentoras  derem  causa  a  rescisao  administrativa  de  contrato  decorrente  deste
instrumento de registro de preaps, em algumas hip6teses previstas no art.  78, inciso I a XII, ou
XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterap6es posteriores;
12.1.1.4.  Em qualquer das hip6teses de inexecucao total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
12.1.1.5. Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
12.1.1.6.   Por  razdes   de   interesses   pdblicos   devidamente   demonstrados   e  justificados   pela
Administrapao.
12.1.2.    Pelas   detentoras,    qunndo   mediante    solicitapao    por   escrito,    comprovarem   estar
impossibilitadas de cumprir as exigencias nela contidas ou quando ocorrer alguma das hip6teses
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.° 8.666/93 com as respectivas alteragdes
posteriores.
12.1.2.1. A solicitapao das detentoras para cancelamento dos pregos registrados devefa ser dirigida
ao Setor de Compras e Licitapao, facultada a ele a aplicagao das penalidades previstas, caso nao
aceitas as razdes 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 precos.
12.2.1  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego das detentoras, a comunicapao
sera   feita  por  publicapao   no   Diario   Oficial   de   praxe,   por  2   (duas)  vezes   consecutivas,
considerando-se cancelado o preco registrado a partir da dltima publicapao.
12.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata deverao comunicar imediatamente a ao Setor de
Compras e Licitapao, qunlquer alterapao ocorrida no endereco, telefone, conta bancaria e outras
julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia e outros documentos.

CLAUSULA   DECIMA   TERCEIRA   -   DA  AUTORIZACA0   PARA   AQUISICA0   E
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO
13.1. As aquisig6es do objeto desta Ata de Registro de Pre9os serao autorizadas, caso a caso, pelo
responsavel  direto pela Unidade Administrativa Solicitante ou por quem o Prefeito Municipal
previamente determinar, ap6s manifestapfro favofavel da Contabilidade, quanto a apresentapao de
disponibilidade or9amentdria para a aquisi9ao pretendida.

.           f4Tf¥:ga:£sDaEecra¥s :uueAs::zAer.e=An:c:sLSLpa¥efa€¥esgjstradas por ]ntermedfo de ]avratura
de Termo Aditivo, cabivel a materia contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO
18.1. A fiscalizapao e o acompanhamento da execngao do contrato caber5o a Contratante, atraves
do Secrethrio Municipal de Planejamento, Projetos, Indbstria e Comercio, pasta requisitante, na
pessoa do Sr. OSMAR GONCALVES PACHECO, ou por servidor devidamente designado para
esta fiscalizaeao,  com poderes para verificar se os materiais  sefao entregues de acordo com  o
previsto,  fazer advertencia  quanto  qualquer falta,  aplicar multas  e  demais  ap6es necessarias  a
Contratada.
18.2. A fiscalizapao de que trata este item nao exclui nem redur a responsabilidade da prestadora,
inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeig6es
tecnicas, e, na ocorrencia desta, nao implica em co-responsabilidade da Administrapao 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 anotafa em registro prdprio todas as ocorrencias relacionadas com a
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envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizapao das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as provideneias cabiveis.

CCLAUSULADECIMASEXTA-DAFONTEDERECURSOS
16.1  As despesas com a presente licitapao terfro seus custos cobertos com os recursos financeiros
provenientes da Lei Ongamenfaria -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 Preeos, somente sera indicada a dotapao orcamentdria para a formalizapfo
do contrato ou instrumento hfroil, confome segue:

Art. 7° A licitapao para registro de preeos sera realizada na modalidade de
concorrencia, do tipo menor prego, mos temos da Lei n° 8.666. de 1993. ou
na modalidade de pregao,  mos termos daLei  n°  10.520 de  2002 e  sera
precedida de ampla pesquisa de mercado.
§ 2° Na licitacao para reedstro de precos nao e necessario indicar a dota9ao
orgamentaria, que somente sera exigida para a formalizagao do contrato ou
outro instrumento habil.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1.  Integra  esta  Ata,  o  Edital  do  Pregao  Presencial  n.°  023/2022,  as  propostas  com  precos,
especificapao, 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 alterap6es
posteriores  pela  Lei  Federal  8.883/94  e  pela  Lei  Federal  9.648/98,  e,  com  as  demals  normas
aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-fro os principios gerals de Djreito.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - D0 FORO
18.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Augustindpolis/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 fimam a presente Ata em 03 (rfes) vias de igunl 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,10 de maio de 2022.

ANTONI E ALMHIDA
Prefeito Municipal
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