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ATA DE REGISTR0 DE PRECOS

ATA N° 019/2022
PROCESSO LICITAT6RIO N° 062/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 018/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos  17 dias do mss de Maio de 2022, nesta cidade de Augusti,n6polis, Estado do Tocantins, de
urn lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAbDE D0 MUNICIPI0 DE AUGUSTINOPOLIS,
Estado   do   Tocantins,   pessoa  juridica   de   direito   ptiblico,   iuscrita   no   CNPJ   sob   o   n°.
11.421.097/0001-22   com   sede   a   Rua   Dom   Pedro   I,   n°   275   -Centro,   nesta   cidade   de
Augustin6polisITO, neste ato representado por seu Gestor Municipal, Sr. YATIIA ANDERSON
PEREIRA  MACIEL,  brasileiro,   solteiro,  portador  do  CPF  n°   012.711.024-04   e  RG  n°
2.609.371   SSP-PB,  residente  na  cidade  de  Augustin6polisITO,  e  de  outro  lado  a  empresa
OXITECH COMERCI0 E TRANSPORTE DE GASES LTDA - EPP, Pessoa Juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n°  10.420.831/0001-76, sito a Run Osvaldo Cruz, n° 260 -

•        krokEc#?;rnaast:::raod,eedmep:gspaen:;n;#;rn::tec:Loe.:ap:ees::efan€]Pd::: :SS88¥F592E.as#m3:
do CPF n° 237.387.07549, residente na Run Haroldo Veloso, n° 57, Apto. 203, Baino Maranh5o
Novo,  na  cidade  de  Imperatriz/MA,  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  altera€6es  pusteriores,  e  demais  normas  regulamentares
aplicaveis a esp6cie, conforme a classificacao das propostas apresentadas no Pregfo de Registro
de  Pregos  n°  018/2022,  Ata  de  julgamento  de  Pregos,  HOMOLOGADA  pelo  Sr.  Prefeito
Municipal, resolve registrar os pre¢os para a prestaeao de servi¢os de recarga de gas medicinal -
oxigenio e  ar comprimido,  e no  fomecimento de cilindros de oxig6nio  e ar comprimido, para
atender o Fundo Municipal de Sadde de Augustindpolis/TO, conforme condiedes constantes do
Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido pre9o oferecido pela empresa cuja
proposta foi classificada em  10 lugar no certame acima numerado, observadas as condi¢5es do
edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

a
ORGA0 GERENCIADOR:
FUNDO MUNICIPAL DE SAbDE D0 MUNIcipIO DE AUGUSTIN6POLIS, Estado do
Tocantins,  pessoa juridica  de  direito  ptiblico,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°.11.421.097/0001-22
com sede a Rua Dom Pedro I, n° 275 - Centro, nesta cidade de Augustin6polisITO.

FORNECEDOR REGISTRADO :
Empresa: OXITECH COMERCI0 E TRANSPORTE DE GASES LTDA - EPP
CNPJ:  10.420.831/0001-76 Telefone: (99) 3525-0042
Endere¢o:   Rua   Osvaldo   Cruz,   n°   260   -   Bairro   Bacuri, E-mail:
Imperatriz"A. comercialoxitec@,gmail.com
Representante Legal : ISAQUE FERRAZ DE ANDRADE
Cargo: S6cio Proprietario RG: 08877582-0 SSPAI CPF: 237.387.07549

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0
I.1.  Registro de Precos para contratagao de empresa visando a eventual  e futura prestacao de
servi¢os de recarga de gas medicinal - oxigenio e ar comprimido, e no fomecimento de cilindros
de oxigenio e ar comprimido, para atender o Fundo Municipal de Sadde de Augustin6polisITO.
1.2 A caracterizacao pormenorizada do objeto contratado, a quantidade, os enderegos dos locais
de entrega, os requisitos t6cnicos e as condic6es de fomecimento, estao indicados no Termo de
Referfencia, Anexo I do edital do Pregao Presencial 018/2022, bern como na Proposta Comercia
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do referido certame, que integram e complementam, para todos os efeitos, esta Ata de Registro
de Precos.
I.3  Este  instrumento  nao  obriga  o  Orgao  Gerenciador  a  firmar  contratae6es  na  quantidade
estimada, podendo ocorrer licitap6es especifica para aquisicao do objeto, obedecida a legislacao
pertinente, sendo assegurada a detentora do registro a preferencia de fomecimento, em igualdade
de condi¢6es.
I.4 0s precos  e  quantitativos registrados  para o  fomecimento  do  objeto  sao  os  constantes na
tabela abaixo :

^
GAS MEDICINAL (OXIGENIO)
Item Descricao Unid. Quant. V. Unit. V. Total

I M3 2300 R$ 34,50 R$ 79.350,00
RECARGA  DE  OXIGENCIO  MED.  GAS  -
CAP -CILINDRO DE 10,00 M3 0NU 1072

2
RECARGA  DE  OXIGENCIO  RED.  GAS  -

M3 1400 R$ 34,50 R$ 48.300,00CAP -CILINDRO DE 7,00 M3 0NU 1072

3
RECARGA  DE  OXIGENCIO  MED.  GAS  -

M3 80
RS

R$ 8.160,00CAP -CILINDRO DE 1,00 M3 0NU 1072 102,00

4 RECARGA DE OXIGENCIO WIIITE MED -
M3 80

RS
R$ 8.160,00CARGA DE 0,60 M3 0NU 1072 102,00

5
RECARGA DE OXIGENCIO WHITE MED -

M3 157,5
RS

R$  16.065,00CARGA DE 3,50 M3 0NU 1072 102,00

6 RECARGA DE OXIGENCIO WHITE MED -
M3 157,5

RS
R$  16.065,00CARGA DE 2,50 M3 0NU 1072 102,00

AR COMPRIMIDO
Item Descri¢ao Unid. Quant. V. Unit. V. Total

1
RECARGA DE AR COMPRIMIDO - CAP -

M3 2400 R$ 3 1,00 R$ 74.400,00CILINDRO DE |O,00M3

CILINDROS - REGIME DE COMODATO
Item Descricao Unid. Quart. V. Unit. V. Total

I
CILINDR0 DE AR COMPRIMIDO - Car - Unid. 12 R$  12,00 R$ 3.300,00
CILINDRO DE |0,00 M3

2
CILINDRO    DE    OXIGENIO    -    CAV   - Unid. 12 R$  12,00 R$ 3.300,00
CILINDRO DE 10,00 M3

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
2. I . 0 registro de pre¢os formalizado na presente Ata tefa validade de 12 (doze) meses, contados
a partir da sua publicagao.

CLAUSULA   TERCEIRA    -    DA    ADMINISTRACA0   DA    PRESENTE    ATA   DE
REGISTR0 DE PRECOS
3.1.  A  Administracao  da  presente  Ata  de  Rechstro  de  Preeos  cabera  ao  Pregoeiro  e  o  seu
gerenciamento  cabefa  a  Secretaria  Municipal  de  Satde,  atrav6s  do  Secretario  Municipal  de
Satide/Gestor do FMS de Augustin6polisITO.
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CLAUSULA  QUARTA  -  DA  UTILIZACAO  DA  ATA  POR  0RGAO  0U  ENTIDADE
NA0 PARTICIPANTE
4.1  0  6rgao  Gerenciador  se  utilizari  desta  Ata  de  Registro  de  Preeos,  respeitadas,  no  que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas na Lei n.° 8.666/93, no Decreto n.° 7.892/13 e na
IN-SLTI n.° 01/2010, relativas as compras pelo Sistema de Registro de Precos.
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 vig6ncia, podera ser utilizada por qualquer
6rgao  ou  entidade  da  administrpe5o  ptiblica  federal  que  nao  tenha  participado  do  certane
licitat6rio, mediante anuencia do Orgao Gerenciador.
4.3  i  vedado  efetuar  aciescimos  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.

£&sa6:¥:sreedesntrti;#:epsreqguoes'n::V::jcipus=fard:##Gfef:::io:;S=io£=j:¥i=r
a possibilidade de adesao.
4.5  Cabers ao  fomecedor classificado,  observadas  as condi¢6es nela estabelecidas,  optar pela

;Creei#£::ufunf|°defi:om=C:*:n£°ad:i°as=#es¥oeisto°9&¥oe&u::i]Pa£::judiqueas06rigagdes
4.6  As  aquisicdes  ou  contratag6es  adicionais  a  que  se  refere  este  item  da  ATA nao  poderao
exceder,   por  6rgao   ou  entidade,   o  quintuplo  dos  quantitativos   dos   items  do   iustrunento
convocat6rio  e  registrados na ata de  registro  de prapos para  o  6rgao  Gerenciador,  conforme
preceitua o Inciso H, do Art. 22, do DECRETO N° 9.488. DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

"11  -  o  instrunento  convocat6rio  da  compra  nacional  preverd  que  o

quantitativo  deconente  das  ades6es  a  ata  de  retistro  de  preeos  nao
excederi,   na  totalidade,  ao  quintxplo  do  quantitativo   de   cada  item
registrado na ata de retistro de pregos para o 6rgao gerenciador e para os
6rgaos   participantes,   independentemente   do   ndmero   de   6rgaos   n5o
participantes que aderirem".

4.7.  Ap6s  a  autorizacao  do  6rgao  Gerenciador,  o  6rgao  nao  participante  deverd  efetivar  a
aquisic5o ou contratapao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vig6ncia da ata.
4.8.  Compete  ao  6rgao  nao  participants  os  atos  relativos  a  cobran¢a  do  cumprimento  pelo
fomecedor das obriga¢des contratualmente assumidas e a aplicacao, observada a ampla defesa e
o  contradit6rio,  no  regular  processo  administrativo,  de  eventuais  penalidades  deconentes  do
descumprimento de clausulas contratuais, em rela¢ao as suas pr6prias contratae6es, informando
as ocorrfencias ao 6rgao Gerenciador.

£gsE;£#fai:S?osa%8:i:E§;:£;:jfct]£a¥odr=mun±dipa£S.disthfaisouesfaduaisaadesaoaafade

CLAUSULA   QulNTA   -   DA   ENTREGA   Dos   pRODUTos   E   CRITERIos   Dn
ACEITABILIDADE
5.I. DA ENTREGA:

a)   Os  produtos   deverao   ser  entregues,   conforme  necessidades  e  pedido  emitido  pela
Secretaria Municipal de Salde, a qual formulari o pedido via e mail, tendo a licitante o
prazo de 02 (dois) dias para entregar a mercadoria solicitada.

b)   Os  produtos  entregues  em  desacordo  com  a  proposta  de  precos  serao  devolvidos  a
fomecedora, que tern o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar a troca.

c)   Nao sera admitida em hip6tese alguma, a substituigao dos ITENS ofertados por produtos
de marcas/distribuidora diferentes das ofertadas.

d)   A entrega devefa seguir a risca o pedido pr6vio em descricao e quantidade.
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e)   A entrega de produtos em outras localidades, nao  sera aceita como justificativa para o
atraso na entrega do prazo estipulado pelo municipio de Augustin6polisITO.

I)    0 objeto deste Processo deveri ser entregue, pelas empresas vencedoras, por sua conta,
risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelo Gestor do Fundo Municipal de Sadde,
atrav6s  de  ORDEM  DE  FORNECIMENTO  no  seguinte  local:   Sede  da  Secretaria
Municipal de Sadde de Augustin6polis/TO -situado na Rua Dom Pedro I,  175, Centro,
Augustin6polisITO.  Os  produtos  poderao  ser  recebidos  de  segunda  a  sexta-feira,  no
horirio das O8hoomin as 13hoomin, MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO.

5.2. DOS CRITERIOS DE ACEITABILDADE
5 .2.1. Os produtos serao recebidos:

a)   Provisoriamente para efeito de verificagao da conformidade das especificac5es constantes
neste termo de refer6ncia

b)   Definitivamente,  ap6s  a  conformidade  das  especificap6es  constantes  neste  termo  de
referencia,  e  sua  consequente  aceitapao,  que  se  darn  em  ate  02  dias  dteis  a partir do
recebimento provis6rio pela Farmaceutica.

c)   0    acompanhamento    e    a    fiscalizagao    do    recebimento    dos    produtos    serao    de
responsabilidade da farmaceutica da Secretaria Municipal de Sabde.

d)   Na hip6tese de a verificapao a que se refere o submetem anterior nao ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como reali2nda, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

CLAUSULA SEXTA - D0 PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao de nota fiscal, contendo:

a)   Data de emissao;
b)   Estar   endere¢ada   a   Prefeitura   e   seus   respectivos   Fundos   Municipais   de   Satde,

Assist6ncia Social, Meio Ambiente e Educacao de Augustin6polis/TO, conforme CNPJ e
enderego do 6rgao solicitante.

c)   Valor unitario;
d)   Valor total;
e)   Mencao ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.

6.2. 0 gestor do contrato somente atestari o servigo e liberari a(s) Nota(s) Fiscal (is)ffat`m(s)
para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condicdes pactuadas.
6.3. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA devera protocolar na Sede da Prefeitura,
Nota Fiscalffatura,  especificando o servico,  devendo estar formalmente atestado pelo  servidor
designado para tal.
6.4 0 pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresentapao da Nota Fiscalffatura
discriminando o material, a quantidade fomecida, o valor unitario e o valor total, devidamente
atestada,  seguido  de  recibo  de  quitagao  e  requerimento  solicitando  o  pagamento  do  valor
faturado, acompanhados das certid6es necessarias.
6.5. Caso a proponente nao protocolize seu pedido de pagamento nos prazos avengados, reserva-
se a Contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/Fatura, somente no mds subsequente
sem alterapao de valor, ou aplica9ao de qualquer cominacao legal.
6.6 0 eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura sera comunicado a Contratada,
ficando o pagamento sustado/suspenso ate a correc5o do erro.
6.7 0 pagamento ficar5 condicionado ate que a Contratada atenda todo o edital e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA - DO CONTRATO
7.1 Por se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens, o Contrato deconente desta
licitacao poderi substituido por Nota de Empenho de Despesa, conforme previsao do art. 62 da
]eL8666/93           RUAD:EMpp7E7D:6ooi,#2;::guRs::::Lro::s3.::61232            u#
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7.2 0 prazo previsto para o recebimento da Nota de Empenho de Despesa sera de no maximo 05
(cinco) dias, contados da convocaeao para a sua formalizac5o, podendo ser prorrogado uma s6
vez, por igual periodo, nas situap6es previstas no §  1° do art. 64 da lei n°. 8.666/93, sob pena de
decair o direito a contratacao, sem prejuizo das sang6es previstas no Art. 81 da mesma Lei.
7.3. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderao ser convidadas a
firmar  contratag6es  de  fomecimento,  mediante  autorizacao  do  Setor  de  compras  e  licitacao,
observadas  as  condie5es  fixadas  neste  instrumento,  no  Edital  e  as  determinac5es  contidas  na
legislacao pertinente.
7.4.  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.

CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E RECEB"ENT0 DO OBJETO
8.I.   Os   servicos   deverao   estar   em   conformidade   com   a  Nota   de   Empenho/Autorizaeao   de
Fomecimento, que poderd ser acompanheda da Relapao do Item ou de outro documento emitido pela
Secretaria Solicitante;
8.2. 0 recebimento se darn em observancia com os artigos 73 a 76 da lei 8666ro3, e ainda:
8.2.1.   PROVISORIAMENTE,   para   efeito   de   posterior   verificaeao   da   conformidade   com   a
especificapao do objeto, bern como se a Nota Fiscal (NF)ffatura se encontra lavrada sem incorrec5es;
8.2.2. DEFINITIVAMENTE, ap6s a verificacao da qualidade quantidade da prestapao de servicos e
consequente aceitagao.
8.3. Ap6s o recebimento provis6rio a Secretaria Solicitante atestari a Nota Fiscal se constatado que
os servicos atendem ao Edital.
8.4. Caso os servi¢os se encontrem desconforme o exigido no Edital, a CONTRATANTE notificari a
CONTRATADA para substitui-los no prazo de ate 24 horas, contados da notificagao;
8.4.1. Neste caso, o recebimento do servigo em escoimado (s) dos vicios que deram causa a sua troca
sera  considerado  recebimento  provis6rio,  ensejando  nova  contagem  de  prazo  para  recebimento
definitivo, estando a CONTRATADA passivel de penalidade(s) pelo descumprimento das condig6es
editalicias;
8.4.2. Atestada a Nota Fiscal, a CONTRATADA deveri protocola-la perante a CONTRATANTE.
8.5. A CONTRATANTE recusara os servicos nas seguintes hip6teses:
8.5.I. Houver qualquer situacao em desacordo entre os servicos fomecidos e o Edital do Pregao e de
seus Anexos ou Nota de Empenho;
8.5.2. A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificaeao do objeto e quantidades em desacordo com o
discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.I.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  clausulas  ou  condi¢6es  do  presente  edital,  mediante
competente  autorizagao  do  Setor  de  Compras  e  Licitae6es,  serao  aplicadas  as  penalidades
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, al6m das san¢6es administrativas, garantindo
sempre a ampla defesa e o contradit6rio.
9.2. Qualquer atraso na execngao das obrigap6es assumidas devefa, obrigatoriamente, constar de
justificativa   protocolada  no   6rgao   emitente   da  Nota   de   Empenho,   dirigida   a   autoridade
competente ate o 3° (terceiro) dia titil anterior a data prevista para o 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 Temo de Refer6ncia.
9.4.  As penalidades  serao  aplicadas  atrav6s de Prcoesso  Administrativo  a cargo da  Secretaria
Municipal de  Administrapao,  no  qual  serao  assegurados  a  empresa  o  contradit6rio  e a  ampla
defesa.
9.5. As sane6es administrativas serao registradas no SICAF.
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CLAUSULA DECIMA - DA DIVULGACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
10.1. Os pre¢os registrados e a indicaeao dos respectivos Fomecedores detentores da Ata serao
publicados no Diario oficial do Municipio e divulgados em meio eletr6nico.

CLAUSULA  DECIMA   PRIMEIRA  -  DAS  CONDICOES  DE   RECEBIMENT0  DO
0BJET0
11.1. 0 objeto da presente licita¢5o sera recebido pela Secretaria Municipal de Salde, atraves de
servidor  responsivel,  mediante  Termo  de  Constatapao  e  Recebimento  dos  produtos,  o  qual
devera atestar seu recebimento.
1 I. I . I . 0 objeto sera recebido da seguinte forma:

a)   Provisoriamente,   no   ato   da   entrega  por   Servidor,   ou  Comissao,   que   procedera   a
conferencia   de   sua  conformidade   com   as   especificac5es,   caso   nao   haja   qualquer
impropriedade explicita, sera aceito esse recebimento;

b)   Definitivamente,  em  ate  03  (tres)  dias uteis,  ap6s o  recebimento provis6rio,  mediante,
"atesto" na nota fiscal/ fatura, depois de comprovada a adequacao aos termos contratuais

e aferieao do direito ao pagamento.
11.2.   0   recebimento   e   a   aceitapao   do   objeto   desta   licitacao   estao   condicionados   ao
enquadramento nas especificac6es do objeto, descritas no Termo de Refer6ncia e obedecefao ao
disposto no Art. 73, incisos I e 11, e seus pardgrafos da Lei n.° 8.666/93, no que lhes for aplicavel.
11.3. 0 Municipio reserva para si o direito de recusar os produtos fomecidos 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.
11.4. 0 recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, nao exclui a responsabilidade do
FORNECEDOR REGISTRADO quanto aos vicios ocultos, ou seja, s6 manifestados quando da
sua  normal   utilizacao  pela   Secretaria  requisitante,  nos  temos  do   C6digo  de  Defesa  do
Consumidor (Lei n° 8.078/90);
11.5.  A  contratante  indicara  servidor  responsavel,  designado  para  esse  fim  que,  anotard  em
registro pr6prio todas as ocorr6ncias relacionadas com a execngao do objeto, determinando o que
for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

CLAUSULA DECIMA  SEGUNDA -  DO CANCELAMENTO DA ATA DE  REGISTR0
DE PRECOS
12. I . A presente ata de registro de precos podefa ser cancelada de pleno direito:
12.1.1.  Pelo  Setor  de  Compras  e  Licitap6es,  mediante  comunicagao  da  unidade  requisitante,
qunndo:
12.1.1.1 as detentoras nao cumprirem as obrigac6es dela constantes;
12.1.I.2  as  detentoras  nao  retirarem  a  nota  de  empenho  no  prazo  estabelecido  e  a  unidade
requisitante nao aceitar suas justificativas;
12.1.1.3   as  detentoras  derem  causa  a  rescisao  administrativa  de  contrato  decorrente  deste
instrumento de registro de precos, 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 inexecngao total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
12. I .1.5. Os preeos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
12.1.1.6.   Por  raz6es   de   interesses  ptiblicos   devidamente   demonstrados   e  justificados   pela
Administra¢ao.
12.1.2.   Pelas   detentoras,   quando   mediante   solicitapao   por   escrito,   comprovarem   estar
impossibilitadas de cumprir as exig6ncias 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 alterac5es
postenores           RUAD:EMpp7E7D:6OO:,#2/:::TURs::::Lro::s3.::61232          drQL  JM' <
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12.1.2.I.  A  solicitapao  das  detentoras  para  cancelamento  dos  preeos  registrados  devera  ser
dirigida ao Setor de Compras e Licitacao, facultada a ele a aplicapao das penalidades previstas,
caso nao aceitas as raz6es do pedido.
12.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preeos pela Admiristraeao, 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. I No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereeo das detentoras, a comunicae5o
sera  feita  por  publicacao   no   Diario   Oficial   de  praxe,  por  2   (duas)   vezes   consecutivas,
considerando-se cancelado o pre¢o registrado a partir da dltima publicapao.
12.2.2. Fica estabelecide que as detentoras da ata dever5o comunicar imediatamente a ao Setor
de  Compras  e  Licitacao,  qualquer  alteraeao  ocorrida  no  endereeo,  telefone,  conta  bancaria  e
outras julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia e outros documentos.

CLAUSULA  DECIMA  TERCEIRA   -  DA  AUTORIZACA0   PARA  AQUISICAO  E
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO
13.1.  As  aquisig6es  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  manifestapao  favoravel  da  Contabilidade,  quanto  a
apresentapao de disponibilidade orgamenfaria para a aquisieao pretendida.

CLAUSULA   DECIMA   QUARTA   -   DO   CONTROLE   E   DAS   ALTERACOES   DE
PRECOS
14.1. Conforme o Decreto Federal n° 7892/2013, durante a vigencia da ata, os precos registrados
poderao ser revistos em decorrencia de eventual redngao dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos servicos ou bens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador promover
as  negociag5es junto  aos  fomecedores,  observadas  as  disposie6es  contidas  na  alinea  "d"  do
inciso 11 do caput do art. 65 da Lei n ° 8.666, de  1993.
14.2.  Quando o preco registrado tomar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente,  o 6rgao  gerenciador convocard os fomecedores para negociarem a reducao dos
precos aos valores praticados pelo mercado.
14.3. Os fomecedores que nao aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado
serao liberados do compromisso assumido, sem aplicagao de penahdade.
14.4.  A ordem de classificac5o dos fomecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores
de mercado observard a classificacao original.
14.5.  Qunndo o preco de mercado tomar-se superior aos preeos registrados e o fomecedor nao
puder  cumprir  o   compromisso,   o   6rgao   gerenciador  podera;   a)   liberar  o   fomecedor  do
compromisso  assumido,  caso  a  comunicacao  ocorra antes  do  pedido  de  fomecimento,  e  sem
aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.
14.6. Nao havendo exito nas negociae6es, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogaeao da
ata  de  registro  de  precos,  adotando  as  medidas  cabiveis  para  obtencao  da  contratapao  mais
vantajosa.
14.7.  0  registro  do  fomecedor  sera  cancelado  qunndo:  a)  descumprir  as  condi¢6es  da  ata  de
registro  de  preeos;  b)  nao  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido pela Administracao,  sem justificativa aceitavel;  c) nao aceitar reduzir o  seu preeo
registrado, na hip6tese deste se tomar superior aqueles praticados no mercado;
14.8. 0 caneelamento de registros nas hip6teses previstas acima sera formalizado por despacho
do 6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
14.9. 0 cancelamento do registro de preeos poderi ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forea maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprova4os e

##,:Qjustificados: a) por razao de interesse ptiblico; b) a pedido do fomecedor.
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14.10.  A  revisfro  sera  precedida  de  pesquisa  pievia  no  mercado  fomecedor,  banco  de  dados,
indices  ou tabelas  oficiais  e/ou outros meios  disponiveis  para  levantamento  das condic6es  de
mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneracao do servico ou
fomecimento e no embasamento da decisao de deferir ou rejeitar o pedido.
14.11. 0 0rgao Gerenciador devefa decidir sobre a revisao dos pregos ou cancelamento do preeo
registrado no prazo maximo de  15 (quinze) dias uteis, salvo motivo de for9a maior devidamente
justificado no processo.
14.11.1.  0  prazo  para  analise  e julgamento  de  eventual  pedido  de  revisao  de  preeos,  serio
contados  da  data  do  protocolo   e  entrega   completa  da  documentacao  comprobat6ria  pela
contratada. Ate a decisao final da Administrap5o Municipal, o fomecimento do objeto solicitado
pela area requisitante, devera ocorrer nomalmente, pelo preeo registrado em vigor.
14.12.1.1.  A recusa injustificada da beneficiaria da ata,  em fomecedor os servigos ou produtos
solicitados   dentro   do   prazo   estabelecido   no   edital,   ensejara   a   aplicapao   das   penalidades
legalmente estabelecidas.
14.12.  A  Administracao,  reconhecendo  o  desequilibrio  econ6mico  financeiro,  procedera  a
revisao dos valores pactuados.
14.13.  As  alterag6es decorrentes da revisao dos precos  sefao publicadas no Diario Oficial  dos
Municipios.
14.14. Na hip6tese da beneficiaria nao efetuar a adequac5o dos precos aos de mercado, o drgao
Gerenciador, a seu crit6rio podefa caneelar, total ou parcialmente, a Ata de Regrstro de Preaps.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO
18.1. A fiscalizagao e o acompanhamento da execngao do coritrato caberao a Contratante, atrav6s
do   Secretario  Municipal  de  Sadde  deste  Municipio,  na  pessoa  do   Secrefario  YATHA
ANDERSON   PEREIRA   MACIEL,   ou   por   servidor   devidamente   designado   para   esta
fiscalizapao,  com  poderes  para  verificar  se  os  materiais  sefao  entregues  de  acordo  com  o
previsto,  fazer advert6ncia quanto  qualquer falta,  aplicar multas  e  demais  a¢6es necessarias  a
Contratada.
18.2.   A   fiscalizacao  de  que  trata  este  item  nao  exclui   nem  reduz  a  responsabilidade   da
prestadora,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeic6es   tecnicas,   e,   na   ocorrencia   desta,   nao   implica   em   co-responsabilidade   da
Admhistragao 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 anotari em registro pr6prio todas as ocorr6ncias relacionadas com a
execu¢ao   do   contrato,   indicando   dia,   mss   e   ano,   bern  como   o   nome   dos   funcionarios
eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for  necessario  a  regularizacao  das  faltas  ou
defeitos   observados   e   encaminhando   os   apontamentos   a   autoridade   competente   para   as
providencias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FONTE DH RECURSOS
16.1. As despesas decorrentes da presente contratacao terao seus custos cobertos com os recursos
financeiros provenientes da Lei Oxpamentaria -LOA/2022.
12.2. Nos termos do pardgrafo 2° do art.  7° do Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o
sistema de Registro de Preeos, somente sera indicada a dotapao oreamentaria para a fomalizag5o
do contrato ou instrumento habil, conforme segue:

Art.  7° A licitapao para registro de precos sera realizada na modalidade
de  concoIT6ncia,  do  tipo  menor preco,  nos  termos  daLei  n°  8.666

J22iou  na  modalidade  de  pregao,  mos  temos  da Lei  n°   10.520.  de
2QQ2Le sera precedida de ampla pesquisa
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§  2°  Na  licitapao  para  registro  de  pre¢os  nao  6  necessario  indicar  a
dotaeao oreamenfaria, que somente sera exigida para a formalizacao do
contrato ou outro instrumento habil.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1.  Integra  esta  Ata,  o  Edital  do  Pregao  Presencial  n.°  018/2022,  as  propostas  com  pre¢os,
especificapao, 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 alterag5es
posteriores  pela  Lei  Federal  8.883/94  e  pela  Lei  Federal  9.648/98,  e,  com  as  demais  normas
apliedveis. Subsidiariamente, aplicar-seito os principios gerais de Direito.

CLAUSULA DECIMA 0ITAVA - D0 FOR0
18.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Augustin6polisITO como competente
para dirimir quaisquer quest6es oriundas da presente Ata,  inclusive os casos omissos, que nao
puderem  ser  resolvidos  pela   via  administrativa,   renunciando  a  qualquer  outro,  por  mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata em 03 (tr6s) vias de igual teor e
forma para urn s6 efeito legal, ficando arquivadas na sede da GERENCIADORA, na forma do
art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Augustin6polisITO,17 de Maio de 2022.

ANTONIO E EREIRA MACIAL
Prefeito Municipal                                            Secretario Municipal de satde

Gestor do FMS de Augustin6polis
Gerenciador da ARP

OXITECH

Testemunhas:

cOMERc]OH/ifepoRTEDE GASES LTDA - EPP
ISAQUE FERRAZ DE ANDRADE

Fomecedor

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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