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ATA DE REGISTR0 DE PRECOS

ATA N° 032/2022
PROCESS0 LICITATORI0 N° 103/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 036/2022
VALIDADE:  12 (doze) meses

Ao 01  dia do  mes d6 agosto de 2022,  nesta cidade de Augustiii6polis.  Estado do Tocaiitiiis.  de  iilii  lado a

Jo¥3F7=2'oT67o#i
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DE AUGUSTINOPOLIS.  pessoa juridica de direito pi'iblico`  inscrita no CNPJ  sob o  n°
-30,    situada    lia    Rua    Dom    Pedro    I.    352.    Ceiitro.    Aiigustiii6polis/TO,    iieste    ato

represeiitada  pelo  Prefeito  Municipal,.  Si..  ANTONI0  CAYRES  DE  ALMEIDA.  brasileiro.  casado.

:Pd:#re€::.oREpn°,a5d:9;3::p2raes:i:'£r.g#:j£SfassspAGN°TffapAFRn[°A°£|££5i:0.'#'.rpeess;foe;ieur':::;:
de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°.  05.822.210/0001-89,  com  sede  na  Rua  Presidente
Getdlio  Vargas,.. S/n°,  Quadra  01,   lote  01.   sala   I.Centro,  na  cidade  de  Augustin6polis/TO,   iieste  ato
representado  por  RAYLSON  DOS  SANTOS  SILVA,  brasileiro,  empresario,  inscrito  no  CPF/MF  Ilo.
048.903.121-88 e` RG N°.1183263  SSP-TO. residente e domiciliado na cidade de Augustiii6polis/TO. nos
termos   da   Lei   Federal   n°.    10.520,   de   17   de  julho  de   2002`   aplicando-se   subsidiariamente,   Ilo   qiie
couberem, as disposic6es da Lei  Federal  n° 8.666, de 23  dejunho de  1993, com as altera¢6es posteriores`
e   demais    normas    regulamentares   aplicaveis   a   especie.    conforme   a   classificagao   das    propostas
apresentadas    no    Pregao    de    Registro    de    Precos    Ilo    036/2022,    Ata    de   julgamento    de    Pregos,
HOMOLOGADA pelo Sr.  Prefeito Municipal. resolve registrar os pre9os objetivando a eventual  e futiira
contratagao   de   empresa   especializada   para   a   confecgao   de   Pr6-moldados   diversos   e   aquisi¢ao   de
marmores  e  granitos,  para atender as  Secretarias  e  Fundos  Muiiicipais  de  Augustili6polis/TO.  coiiforme
coildig6es constantes do Anexo I. que passa a fazer parte desta. telido sido o referido preco oferecido pela
empresa ouja proposta foi  classificada em  1 °  lugar Ilo certaine acima  iiumerado`  observadas as  coiidi¢6es
do edital que integra este  instrumeiito de registro e aqiielas enuiiciadas nas clausulas qiie se segueiii:

ORGA0 GERENCIADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINdpoLIS, pessoa jurfdica de direito ptiblico.  iiiscrita Ilo
CNPJ   sob  o  n°.   00.237.206/0001-30,  com   sede  a  Rua  Dom   Pedro   I,   352-Ceiitro,   iiesta  cidade  de
Augustin6polis/TO.

FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S):
Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI - ME
CNPJ:  05.822.210/0001 -89 Telefone:
Enderego: Rua Presidente Getdl io Vargas E-mail:

Representante Legal: RAYLSON DOS SANTOS SILVA
Cargo: Administrador RG:  1183263  SSP-TO CPF:  048.903 .121 -88

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO
I. I .  Registro de  Precos  para evelitiial  e futura coiitrata€ao de empresa especializada para a colifeccao de
Pr6-moldados   diversos   e   aquisicao   de   marmores   e   graliitos.   para   ateiider   as   Secretarias   e   Fiilidos
Municipais de Augustiii6polis/TO.
I.2.  Todos  os  iiiateriais  deverao  ateiider  as  exigeiicias  niinimas  de  qualidade.  observados  os  padr6es  e
normas baixadas pelos 6rgaos competentes de controle de qualidade  Industrial  atentando-se a contratada,

principalmente,  para  as  prescrig6es  contidas  Ilo  art.  39.  VIII.  da  Lei  8.078/90  (C6digo  de  Defesa  do
Consumidor).
I.3.  A  empresa  licitante  devera  elaborar  proposta  de  pre¢o  coiifonne  as  condic6es  estabelecidas
Termo de Referencia.  Ressaltamos que a proposta de pre€o deverd se referir aos Items objeto do Edital de
Licitacao,  no  quaiititativo  integral  dos  Items  cotados,  pois  iiao  serao  aceitas  propostas  que  contemplem

quantitativos parciais.
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I.4.  Os  bens  deverao  ter prazo  de  garantia  mfnimo  de  urn  ano,  prevalecendo  o  prazo  de  garantia fixado

pelo fabricante ou fomecedor, caso maior.
I.5.  Os  pregos  e  quantitativos  registrados  para  o  foriiecimento  do  objeto  sao  os  constantes  iia  tabela
abaixo:

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

I Poste em concreto medindo  I Oxl 50 Ullid. loo Rs I .200,00 RS 120.000.00

2 Estaca em concreto medindo 2,90m Unid. 200 R$ 70,00 RS 14.000,00

3 Padrao trifasico comp]eto medindo 5m Unid. 10 Rs I .600.00 R$ 16.000,00

4 Padrao trifasico completo medindo 7m Unid. 10 R$ 1.900,00 RS I 9.000,00

5 Padrao monofasico completo mediiido 5m Ullid. 30 R$800,00 R$24.000,00

6 Padrao monofasico completo medindo 7m Unid. 50 R$850,00 R$42.500,00

7 Manilha para bueiro medindo  I,00xl ,00m Unid. 250 R$450.00 RS 112.500,00

8 Manilha para bueiro medindo 0,80xl ,00m Unid. 200 R$400.00 R$80.000.00

9 Maiiillia pard bueii.o mediiido 0.60x I,00m Ullid. 300 R$250.00 R$75 .000.00

10 Manilha para bueiro mediildo 0.40x I.00m Ullid. 200 R$200.00 R$40.000.00

11

Bloco em concreto tipo cailaleta ned.
UIlid. 200 R$7,00 Rs I .400,00

09xl9x39cm

12
Pingadeira de concreto duas aguas, med.

Unid. 700 R$ 15,00 Rs I o.500,00
0.23xO,80cm

13
Pingadeira de concreto duas aguas. med.

Unid. 300 R$ 15,00 R$4.500.00
0,19xO,80cm

14
Pingadeira de concreto reta, med.

Unid. 200 RS15,00 R$3.000,00
0,19xO,80cm

15 Viga em concreto valterraena H 8 metros Unid. 200 R$25,00 R$5.000,00

16

Baiicada em marmore cinza corumba
M2 250 R$400.00 R$ 100.000.00E=3cm.  ilicluiiido rodo baiica.  frontispi'cio.

ferragem, corte e polilneiito

Valor Total R$ 667.400.00

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE D0 REGISTR0 DE PRECOS
2. I . A presente Ata de Registro de Precos tera validade de  12 (doze) meses consecutivos contados da data
de assinatura deste termo.
2.2.  Durante o prazo de validade desta Ata de  Registro de Preco. o Municipio nao sera obrigado a firmar
as  contrata¢6es  que  dela  poderao  advir,  facultando-se   lhe  a  realizacao  de  licitagao  especi'fica  para  a
aquisigao  pretendida,  sendo assegurado ao(s)  beneficiario(s) do  registro  preferencia de  fomecimento  em
igualdade de condic6es.
2.3  0s  precos,  durante a vigencia da Ata,  serao fixos e  irreajustaveis,  exceto  nas  hip6teses  devidamente
comprovadas, de ocorrencia de situagao prevista na alinea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei 8666/93 ou de
redugao dos precos praticados no mercado.
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2.3.10s valores nao serao reajustados durante a vigencia da Ata de  Registro de  Precos,  podendo ocorrer
apenas a revisao de precos a qualquer tempo a fim de reestabelecer o equilibrio econ6mico-financeiro da
mesma,    sempre    que    sobrevirem    fatos    imprevisfveis.    ou    previsiveis`    porem    de    consequencias
incalculaveis,  retardadores  ou  impeditivos  da  execugao  do  ajustado`  ou,  ainda.  em  caso  de  tonga  maior.
caso fortuito ou fato do pn'ncipe. configurando area econ6mica extraordinaria e extracontratual.
2.4  Mesmo  comprovadas  a  ocorrencia  da  situagao  prevista  na  alinea  "d"  do  inciso  11  do  art.  65  da  Lei
8.666/93. a Administra¢ao.  sejulgar conveniente,  podera optar por cancelar a Ata e  iniciar outro processo
]icitat6rio.

CLAUSULA  TERCEIRA  -  DA  ADMINISTRACA0  DA  PRESENTE  ATA  DE  REGISTRO  DE
PRECOS
3. I .  A  Administracao da presente Ata de  Registro de  Precos  cabera ao  Pregoeiro e  o  seu  gerenciamento
cabera  a  Prefeitura  Municipal,  atrav6s  do  Secretalio  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Servicos
Pdblicos.

CLAUSULA  QUARTA  -  DA  UTILIZACA0  DA  ATA  POR  0RGAO  0U  ENTIDADE  NA0
PARTICIPANTE
4.10  Orgao  Gerenciador  se  utilizara  desta  Ata  de  Registro  de  Precos,  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 Pregos.
4.2 Nos termos do alligo 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  priblica  federal  que  nao  tenha  participado  do  certame  licitat6rio.  mediaiite  aiiuencia  do
Orga,o Gerenciador.
4.3   E  vedado  efetuar  acr6scimos  iios  quantitativos  fixados  pela  ata  de  registro  de  pre¢os.   inclusive  o
acrescimo de que trata o §  1° do artigo 65  da Lei n° 8.666/93.
4.4 0s 6rgaos e entidades que nao participgram do registro de pregos.  quando desejarem  fazer uso da ata
de registro de preeos, deverao consultar o Orgao Gerenciador para manifestagao sobre a possibilidade de
adesao.
4.5 Cabefa ao fomecedor classificado, observadas as condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacao ou
nao  do  fomecimento  decorrente  de  adesao,  desde  que  nao  prejudique  as  obrigag6es  presentes  e  futuras
decorrentes da ata, assumidas com o Orgao Gerenciador.
4.6 As aquisic6es ou contratac6es adicionais a que  se refere este  item da ATA  nao  poderao exceder.  por
6rgao  ou  entidade,  o  qufntuplo dos,quantitativos  dos  items  do  instrumento  convocat6rio e  registrados  na
ata  de  registro  de  pregos  para  o  Orgao  Gerenciador.  conforme  preceitua  o  lnciso  11,  do  Art.  22,  do
DECRET0 N° 9.488. DE 30 DE AGOST0 DE 2018.

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

decorrente das ades6es  a  ata  de  registro  de  pregos  nao  excedefa,  na totalidade.
ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pre¢os

para o  6rgao gerenciador e para os 6rgaos  participantes.  independenteniente do
ntlmero de 6rgaos nao participantes que aderirem".
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CLAUSULA QUINTA -D0 PRAZO, LOCAL PARA ENTREGA E D0 ACEITE
5.I.   0   objeto   contratado   devera   ser  entregue   no   prazo   maximo   de   05   dias   corridos,   a   partir  do
recebimento da Nota de Empenho. em  local determinado no termo de solicitacao de materiais, em dias de
expediente e em horario agendado com o responsavel do 6rgao solicitante.
5.2.  0 aceite  formal  e definitivo dos  materiais entregues  pelo  licitante  vencedor estara condicionado aos
testes   de   funcionamento   e   analise   t6ciiica   das   caracteristicas   dos   mesmos   pela   Equipe   T6cliica   da
solicitante,  reservando-nos  o  direito  de  devolve-los  caso  iiao  atenda  o  solicitado  e/ou  apreseiite  defeito
durante os testes:
5.3.  Os  materiais  ofertados,  quando  for  o  caso.  deverao  estar  deiitro  dos  padr6es  de  qiialidade  e<`igidos

pelas   iiormas   tecnicas   Nacionais   (ABNT/NBR)   e/ou   lnteriiacioliais.   podendo   iiiclusive   ser   aceitos
produtos com o selo de qualidade INMETRO.

CLAUSULA SEXTA -DO CONTRAT0 E D0 PAGAMENTO
6. I . D0 CONTRATO
6.1.1. 0 Contrato decorrente desta licitagao sera substitufdo por Nota de Empenho de Despesa. conforme

previsao do art. 62 da lei  8.666/93.
6.I.2.  0  prazo  previsto  para  o  recebimento  da  Nota  de  Empeliho  de  Despesa  sera  de  no  maximo  05
(cinco) dias.  contados  da  convocagao  para a  sua  formalizagao,  podendo  ser prorrogado  uma  s6  vez,  por
igual  periodo,  nas  situac6es previstas no  §  1° do art.  64 da  lei  n°.  8.666/93,  sob pena de decair o direito a
contratacao, sem prejuizo das sanc6es previstas no Art. 81  da mesma Lei.
6.I.3.  Durante  o  prazo  de validade  do  registro,  as  empresas  detentoras  poderao  ser convidadas  a firmar
contratac6es  de  fornecimeiito,  mediante  autorizacao  do  Setor  de  compras  e   licitacao.  observadas  as
condic6es fixadas neste instrumento, no Edital e as determinac6es contidas na legislacao pertinelite.
6.1.4.  Aplica-se  aos  contratos  de  fornecimento  decoiTentes  de  registro  de  precos  o  disposto  Ilo  Capitiilo
111. da  Lei  Federal  n.° 8.666/93` com  suas respectivas altera€6es posteriores.  no que coubei..

6.2. DO PAGAMENTO
6.2. I . Os pagamentos serao realizados mediaiite apreseiitacao de iiota fiscal, contendo:
a) Data de emissao;
b) Estar enderecada ao 6rgao solicitante, conforme CNPJ e endereco do 6rgao solicitante.
c) Valor unitario;
d) Valor total;
e) Mencao ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.
6.2.2.  0  gestor  do  contrato  somente  atestara  o  servico  e  liberara  a(s)  Nota(s)  Fiscal  (is)/Fatura(s)  para

pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condig6es pactuadas.
6.2.3.  Para habilitar-se  ao  pagamento  a  CONTRATADA  devera  protocolar  na  Sede  da  Prefeitura,  Nota
Fiscal/Fatura, especificando o  servico,  devendo estar formalmente atestado  pelo servidor desigliado  para
tal.

6.2.4  0  pagamento  sera  realizado  em  ate  30  (triiita)  dias  ap6s  a  apresentacao  da  Nota  Fiscal/Fatiira
discriminando  o  material,  a quantidade  fornecida.  o valor unitario  e  o  valor total.  devidameiite  atestada.
seguido de  recibo de quita9ao e  requerimento solicitando o pagalnento do valor faturado`  acompaiihados
das certid6es necessai.ias.
6.2.5.  Caso  a  proponente  iiao  protocolize  seu  pedido  de  pagamento  iios  prazos  aven¢ados,  reserva-se  a
Coiitratante o direito de  pagar o valor da Nota  Fiscal/Fatura,  somente  Ilo mss  subsequente sem  altera¢ao
de valor, ou aplicagao de qualquer cominagao  legal.
6.2.6 0 eventual erro lios valores coiistantes da nota fiscal/fatura sera comunicado a Contratada` ficaiido 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 0BRIGACAO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
7.I. OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
7. I . I . 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;

RUA DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL.:  63  34561340

CEP: 77.960-000 / AUGUSTIN6POLIS -TO.
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11.        Todos os tributos. encargos e ou contribuic6es que  incidam  sobre a execu¢ao desta ata.  serao de
responsabilidade excliisiva da CONTRATADA;

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

IV.        A CONTRATADA devera maliter durante toda a execu¢ao da ATA.  em compatibilidade com  as
obrigag6es   por  ela  assumidas.   todas   as  coiidig6es   de   habilita¢ao   e   qualificagao   exigidas   iia
licita9ao:

V.         A   CONTRAIADA   se  obriga  a  reparar.  corrigir.   remover,   recoiistruir  ou   siibstitiiir.  as   suas
total  ou  em  parte`  o  objeto  da  ATA  em  que  se  verificarem  vicios.  defeitos  oil

ltantes da execu¢ao ou do material elnpregados, nos termos do art. 69:
expensas,  I

VI.        A CONTRATADA  6 a  dnica  respoiisavel  pelas obriga€6es decorrelites  da  legislacao trabalhista.

previdenciaria,  fiscal  e  comercial.  resultante  da  execu¢ao  da  ATA,  nao  tendo,  iiesse  sentido,  os
seus empregados e prepostos, qualquer vfiiciilo com o Municipio:

VII.        Executar os s6rvicos em conformidade com o solicitado no Termo de Referencia;
VIII.        Cumprir com os prazos de execucao dos servigos e/ou fomecimentos determinados no Termo de

Refer6ncia;
IX.        Responsabilizar-se,  integralmente. pela execucao do objeto, conforme legisla¢ao vigente;
X.        A    quali^dade    dos    produtos    devera    ser    rigorosamente    aquele    descrito    no    TERMO    DE

REFERENCIA  e.  por conseguinte,  na  ATA  e Nota de  empenho,  nao  sendo  aceito  em  nenhuma
hip6tese, outro diverso daqueles;

XI.        Submeter-se   a    fiscalizagao   da    Secretaria    Municipal    de   Administracao,    atraves   do    setor
competente, que acompanhafa a execugao dos servicos e/ou fomeciinentos do objeto, orielitando,
fiscalizando  `e   intervindo   ao   seu   excliisivo   interesse,   com   a   finalidade   de   garantir  o   exato
cumprimento das condig6es pactuadas;

XII.         As    penalidade;   ou    multa    impostas    pelos   6rgaos   competentes    pelo    descumprimento    das
disposig6es   legais   que   regem   a   execit9ao   do   objeto   de   preselite   Termo   serao   de   iiiteira
responsabilidade  da  Contratada.  devendo.  se  for o  caso,  obter  liceilgas.  providenciar  pagaliielito
de impostos, taxas e servicos auxiliares;

XIII.         Demais   obrigac6es   e   responsabilidades   previstas   pela   Lei    Federal    n°   8.666/93    e   demais
legislac6es pertinentes;

XIV.        Prestar as informag6es e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE.

7.2 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.2.1   -Sao  obrigac6es  de  exclusiva  conta  e  responsabilidade  da  CONTRATANTE,  afora  outras.  nao

previstas no presente Edital e que por Lei  lhe couberem:
I.        Cumprir na integrao estabelecido na presente atade registro de preco;

11.        Designar  urn  servidor  como  fiscal  para  acompanhar e  gerenciar  a  execucao  da  ata  e  atestar  as
faturas conforme previsto no art. 67 da Lei 8.666/93.

Ill.        0  extrato  da  presente  ata  sera  publicado.  mos  termos  do  paragrafo  dnico  do  all.  6]`  da  Lei  Ilo
8.666/93 .

IV.         Responsabilizar-se. ap6s o devido processo  licitat6rio,  lavrar a ATA com  base nas disposic6es da
Lei  8.666/93  e suas alterag6es.

V.        Assegurar  os  recursos  or?amentarios  e  financeiros  para  custear  a  execu¢ao  dos  sei.vicos  e/ou
fornecimentos.

VI.         Acompanhar.  controlar e avaliar a execu¢ao  dos  servicos e/ou  foriiecimeiitos.  atrav6s  da  uiiidade
responsavel  por esta atribui¢ao.

VII.        Zelar  para  que  durante  a  vigencia  da  ATA,  sejam  cumpridas  as  obrigag6es  assumidas  com  a
CONTRATADA,  bern  como  sejam  mantidas  todas  as  condig6es  de  habilitacao  e  qualificacao
exigidas na execucao dos servicos e/ou fomecimentos.

VIII.        Serao   considerados   para   efeito   de   pagamento.   os   servigos   executados   e/ou   fornecimentos
efetivamente    realizados    pela    CONTRATADA    e   aprovados    pelo    setor    respoiisavel    pelo
recebimento.

RUA  DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL.:  63  34561340

CEP:  77.960-000 / AUGUSTIN6POLIS -TO.
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CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO D0 0BJETO
8.I.  Os  produtos  devefao  ser  entregues,  no  prazo  maximo  de  05   (cinco  dias),  em  dia  e  liorario  de
expediente  do  6rgao  contratante,  de  segunda  a  sexta.  em  horario  de  expediente   local  e  previamente
agendado.
8.2.    A   entrega   devera   ser   realizada    Ilo    local    definido    no   termo   de    solicitacao   dos    prodiitos,
adequadamente acondicionados, de modo a permitir completa seguran¢a durante o transporte:
8.3.  A  administracao  iiao  estara  obrigada  a  adquirir  os  produtos  da  deteiitora  da  Ata  de  Registro  de
Precos,  mas  quando  o  fizer,  podera  vir  a  requisitar  quantidade  eqiiivalente  a  no  mi'nimo  10%  (dez  por
cento) do item registrado.
8.4.  Sempre  que julgar necessario,  a  Contratante  solicitara.  durante  a  vigencia  da  ARP`  a  execii¢ao  dos
servicos  registrados,  na quaiitidade  iiecessaria.  mediante a entrega da Ordem  de  Foriiecimeiito e Nota de
Empeiiho, podendo ainda ser firmado contratos parciais ou do quantitativo global.
8.5.  A  ordem  de  fornecimento,  consubstanciada  em  ofl'cio,  devera coiiter data  de  expedigao,  quantidade

pretendida,  local  e  prazo  para entrega.  descricao dos  itens  solicitados,  precos  unitario  e  total.  carimbo  e
assinatura do responsavel pela requisicao.
8.6.  A  criterio  da  Contratante,  os  produtos  serao  submetidos  a  verificacao,  cabendo  ao  fornecedor  a
substituicao dos que vierem a ser recusados, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.7.  0 aceite/aprovacao dos produtos pela Contratante  nao exclui  a responsabilidade civil  do  fornecedor
por vicios  ou  defeitos  de  quantidade  ou  qualidade  dos  produtos  ou  disparidades,  com  as  especificag6es
estabelecidas,  verificadas  posteriormente,  garantiiido  a Contratante  as  faculdades  previstas  no art.  18  da
Lei n° 8.078/90.
8.8.  A  Contratada  devera  comunicar,  por  escrito,  a  ocoITencia  de  qualquer  anormalidade  de  carater
urgente  que  impossibilite  o  seu  cumprimento,  tao  logo  esta  seja verificada,  e  prestar os  esclarecimentos

que julgar necessarios a Contratante ate 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega.
8.9.  A  Contratante  podera  se  recusar  a  receber  o  objeto  licitado.  caso  este  esteja  em  desacordo  com  a

proposta  apresentada  pela empresa  veiicedora,  fato  que  sera  devidameiite  caracterizado  e  comiiiiicado  a
empresa,  sem que a esta caiba direito de  iiideniza¢ao.
8.10.  Correrao  por  conta  egclusiva  da  Contratada  as  despesas  com  frete.  traiisporte,  seguro  e  deiiiais
custos advindos da execucad dos servicos e eiitrega do objeto nas depeiidencias da Coiitrataiite.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.I .  Pelo  descumprimento de  quaisquer clausulas  ou  condic6es do  presente  edital,  mediante  competente
autorizagao  do  Setor de Compras  e  Licitag6es,  serao aplicadas  as  penalidades  previstas  mos artigos  86  e
87   da   Lei   n.°   8.666/93,   al6m   das   sanc6es   administrativas,   garantindo   sempre   a   ampla   defesa   e   o
contradit6rio.
9.2.   Qualquer   atraso   na   execucao   das   obrigac6es   assumidas   devera,   obrigatoriameiite,   constar   de

justificativa protocolada Ilo 6rgao emitente  da Nota de  Empenho.  dirigida a autoridade competente ate o
3° (terceiro) dia htil anterior a data prevista para o fornecimento do material:
9.3.  Nao  acolliida  a justificativa  de  atraso  ou  nao  tendo  sido  apresentada,  o  contratado  sujeitar-se-a  as
sanc6es e multas previstas no Termo de Referencia.
9.4.  As  penalidades  serao aplicadas atraves  de  Processo  Administrativo a cargo  da  Secretaria  Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Servicos "blicos. no qual serao assegurados a empresa o contradit6rio e a
ampla defesa.
9.5  As sang6es administrativas serao registradas no SICAF.

CLAUSULA     DECIMA    -     DOS    ACRESCIMOS,     SUPRESS6ES     E     D0     EQUILfBRI0
ECON6MICO FINANCEIR0
10. I .  A contratada estafa obrigada a fornecer quaiititativos  superiores  aqueles  registrados,  em  full?ao do
direito de aciescimo de ate 25% (vinte e cinco por cento) de que trata o § I °, do art. 65. da Lei  Ilo 8.666/93.
10.2.  A  supressao  dos  produtos/servicos  registrados  na  Ata  podera  ser  total  ou  parcial,  a  criterio  da
Administracao. considerando-se o disposto no § 4° do artigo  15 da Lei n.8.666/93.
10.3.  A  manutengao  do  equilfbrio  econ6mico-financeiro  inicial  do  Contrato  podera  ser  solicitada  pelas
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caso fortuito ou fato do pri'ncipe, colifigurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual. ficando a
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cargo  da  interessada  a  apresentagao  de  todo  tipo  de  prova  da  ocorrencia,  sem  o  que  o  pedido  nao  sera
aceito.
10.4. Caso o pagamento da parcela n5o seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria
ter sido fornecido pela€ONTRATADA, e isso motivar o bloqueio a paralisacao da

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS CONDIC6ES DE RECEBIMENT0 D0 0BJET0
11. I . 0 objeto desta Ata de Registro de Precos sera recebido pela Unidade que emitir a nota de empenho
consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterac6es.
I I. I .1.  A  Unidade Administrativa devera criar comissao para recebimeiito de material  com valor superior
ao   limite   estabelecido   no   art.   23,   conforme   determinado   pelo   §   8°   do   art.    15   do   diploma   legal
mencionado.
I I.2.  A  Unidade  Administrativa que emitir a nota de  empenho  reserva-se o direito de  procedei..  Ilo  prazo
de  05  (cinco)  dias.  a  inspe¢ao  de  qualidade  mos  produtos  e  registra-Ios.  integralmeiite  ou  em  parte,  se
estiver em desacordo com as especifica¢6es do objeto licitado.

CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA  -  D0  CANCELAMENTO  DA  ATA  DE  REGISTR0  DE
PRECOS
12. I . A presente ata de registro de pregos podefa ser cancelada de pleno direito:
12.1. I .  Pelo Setor de Compras e Licitac6es, mediante comunicagao da unidade requisitante, quando:
12. I . I . I  as detentoras nao cumprirem as obrigac6es dela constantes;
12. I . I .2 as detentoras nao retirarem a nota de empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante nao
aceitar suas justificativas;
12. I . I .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 alterag6es posteriores;
12.I.I.4.   Em   qualquer   das   hip6teses   de   inexecugao   total   ou   parcial   de   contrato   decorreiite   deste
instrumento de registro:
12. I . I .5. Os precos registrados se apresentarem siiperiores aos praticados no mercado:
12. I . I .6.  Por raz6es de  iliteresses pi'iblicos devidamente demonstrados e justificados pela Administra¢ao.
12.1.2.  Pelas detentoras,  quaiido  mediaiite  solicitagao por escrito,  comprovarem  estar  impossibilitadas  de
cumprir as  exigeiicias  nela coiitidas ou  qiiaiido  ocoiTer alguma das  hip6teses  contidas  Ilo  art.  78.  iiicisos
XIV e XVI, da Lei  Federal n.° 8.666/93 com as respectivas alterac6es posteriores.
12.I.2.I.  A  solicitacao  das  detentoras  para  cancelamento  dos  precos  registrados  devera  ser  dirigida  ao
Setor de Compras  e  Licitapao,  facultada a ele  a aplicagao das  penalidades  previstas.  caso  nao  aceitas  as
raz6es do pedido.
12.2.  Ocorrendo  o  cancelamento  do  registro  de  pregos  pela  Administragao,  a  empresa  detentora  sera
comunicada  por coiTespondencia  com  aviso  de  recebimento,  devendo  este  ser anexado  ao  processo  que
tiver dado origem ao registro de pre€os.
12.2. I  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o eiidereco das detentoras, a comunicacao sera feita

por publica¢ao no  Diario Oficial  de praxe,  por 2 (diias) vezes consecutivas,  considerando-se cancelado o
preco registrado a partir da dltima publicacao.
12.2.2.   Fica  estabelecido  que  as  detentoras  da  ata,  deverao  comunicar  imediatamente  a  ao  Setor  de
Compras e Licitagao, qualquer alteracao ocorrida no endereco, telefone, conta bancaria e outras julgaveis
necessarios para recebimeiito de correspondencia e outros documentos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUTORIZACA0 PARA AQUISICA0 E EMISSA0 DE
NOTA DE EMPENH0
13.I.  As  aquisig6es  do  objeto  desta  Ata  de  Registro  de  Preeos  serao  autorizadas,  caso  a  caso.  pelo
responsavel    direto    pela    Unidade    Administrativa    Solicitante    ou    por   quem    o    Prefeito    Muiiicipal

previamente   determinar,   ap6s   manifestacao   favoravel   da   Colitabilidade.   quanto   a   apreselitacao   de
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACA0
18.I.  A  fiscalizagao  e  o  acompanhamento  da  execugao  do  contrato  caberao  a  Contratante,  atraves  do
Secretario Municipal  de Desenvolvimento  Urbano e Servigos Ptlblicos,  na pessoa do Sr.  ANTONIO DA
SILVA  FEITOSA,  ou  por  servidor  devidamente  designado  para  esta  fiscalizacao,  com  poderes  para
verificar  se  os  materiais  serao  entregues  de  acordo  com  o  previsto,  fazer  advertencia  quanto  qualquer
falta, aplicar multas e demais agdes 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   Administra¢ao   ou   de   seus   agentes   e

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de  I 993.
15.3.  0  fiscal  do contrato anotara em  registro pr6prio todas as ocoriencias  relacionadas com  a execucao
do  contrato,  indicando  dia`  mes  e  ano.  bern  como  o  nome  dos  funcionarios  eventualmente  envolvidos.
determinando  o  que  for necessario  a  regularizacao  das  faltas ou  defeitos observados  e  eiicamiiihaiido  os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
16.I   As   despesas  com   a  presente   licitaeao  terao   seus   custos   cobertos   com   os   recursos   financeiros

provenientes da Lei Ongamentaria -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  Precos,  somente  sera  indicada  a  dotagao  orcamentaria  para  a  formalizacao  do  contrato  ou
instrumento habil, conforme segue:

Art.   7°  A   Iicitagao  para  registro  de  pre¢os  sera  realizada  na  modalidade  de
concorrencia,  do tipo  menor preco,  mos  termos  da Lei  n°  8.666`  de  1993. ou  na
modalidade  de  pregao,  iios termos  da Lei  n°  10.520.  de  2002` e  sera  precedida
de ampla pesquisa de mercado.
§  2°  Na  licita¢ao  para  registro  de  precos  nao  6  necessario  indicar  a  dotacao
orgamentaria.  que  somente  sera  exigida  para  a  formalizagao  do  contrato  ou
outro instrumento habil.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
17.I.    Integra   esta   Ata,   o    Edital    do    Pregao    Presencial    n.°   036/2022,    as   propostas   com    precos`
especificagao, por item na ordem classificat6ria das empresas.
17.2.   Os   casos   omissos   serao  resolvidos   de   acordo  com   a   Lei   Federal   8.666/93   e   suas   alterac6es

posteriores pela  Lei  Federal  8.883/94  e  pela  Lei  Federal  9.648/98.  e,  com  as  demais  normas  aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de Direito.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - D0 FOR0
18.I.  As  partes  contratantes  elegem  o  foro  da  Comarca  de  Augustin6polis/TO  como  competente  para
dirimir  quaisquer  quest6es  oriundas  da  presente  Ata,  inclusive  os  casos  omissos,  que  nao  puderem  ser
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Augustin6polisITO. 01  de agosto de 2022.

ANTONI0 CA ES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
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Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbaiio e Servicos Pdblicos
Gerenciador
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LDADOS SANTA MARIA EIRELI - M

CNPJ:  05.822.210/0001 -89
RAYLSON  DOS SANTOS SILVA

Foriiecedor
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