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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA N° 030/2022
PROCESS0 LICITATORIO N° 101/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 034/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos 02 dias do mss de agosto de 2022, nesta cidade de Augustin6polis,  Estado do Tocantins.
de  urn  lado  a PREFEITURA  DE  AUGUSTINOPOLIS,  pessoa juridica de direito  ptiblico,
inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  00.237.206/0001-30,  situada  na  Rua  Dom  Pedro  I,  352.  Centro.
Augustin6polis/TO, neste ato representada pelo Prefeito Municipal,  Sr.  ANTONIO CAYRES
DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG n° 579.344 2a Via, 6rgao Emissor SSP/GO
e   CPF   n°  047.445.601-30,   residente   nesta  cidade,   e   de   outro   lado   a   empresa  M   &   M
COMERCIO E TRANSPORTH DE GAS LTDA, Pessoa Juridica de direito privado, inscrita
no  CNPJ  sob  n°  02.141.324/0006-80,  sito  a  Rua  Rui  Barbosa,  n°  25  A  -Centro,  cidade
Augustin6polis/TO,   neste   ato   representado   por   NILTON   FERREIRA   DE    B0RBA.
empresario.  portador  da  Carteira  de  ldentidade  n°   1.190.253   e  do  CPF  n°  218.922.531-00.
residente e domiciliado  na cidade de  Araguaina/TO,  nos 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  alterac6es  posteriores,  e  demais  normas
regulamentares  aplicaveis  a  especie,  conforme  a  classificacao  das  propostas  apresentadas  no
Pregao  de  Registro  de  Pre¢os  n°  034/2022,  Ata  de julgamento  de  Pre¢os,  HOMOLOGADA
pelo Sr. Prefeito Municipal, resolve registrar os precos objetivando a Recargas de gas liquefeito
de petrdleo -GLP, para botijao de  13Kg, para atender as necessidades da Prefeitura e Fundos
Municipais  de  Augustin6polis/TO,  conforme  condig6es  constantes  do  Anexo  I,  que  passa  a
fazer  parte  desta,  tendo   sido  o   referido  preeo   oferecido  pela  empresa  cuja  proposta  foi
classificada  em  1°  lugar no  certame  acima numerado,  observadas  as  condic6es  do  edital  que
integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

ORGAO GERENCIADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINdpoLIS, pessoa juridica de direito pbblico`
inscrita no  CNPJ  sob  o  00.237.206/0001-30,  com  sede  a  Rua  Dom  Pedro  I.  n°  352  -Centro.
nesta cidade de Augustin6polis/TO.

ORGAOS PARTicIPES:
FUND0  MUNICIPAL  DE  SAUDE  DE  AUGUSTINOPOLIS.  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 Augustin6polis/TO.

FUND0  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  DE  AUGUSTIN6POLIS,  pessoa  juridica  de
direito ptiblico, inscrita no CNPJ sob o n°.  33.338.353/0001-55, com sede a Rua Dom Pedro  I
n° 378 -Centro. nesta cidade de Augustin6polis/TO.

FUND0  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  DE  AUGUSTINOPOLIS,
pessoa juridica de direito ptiblico,  inscrita no CNPJ sob o n°.14.587.634/0001-05. com sede a
Rua Anicuns, n° 19 - Centro, nesta cidade de Augustin6polis/TO.
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22.524.256/0001-30,    com    sede    a    Rua    Anicuns    n°     191-    Centro,    nesta    cidade    de
Augustin6polis/TO.

FORNECEDOR REGISTRADO:
Empresa: M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
CNPJ: 02.141.324/0006-80 Telefone:
Enderego: Rua Rui Barbosa, N° 25aA, Centro. Augustin6polis/TO E-mail:
Representante Legal: Nilton Ferreira de Borba
Cargo: Administrador RG:  1.190.235  SSP/GO CPF:  218.922.531 -00

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJET0
1.I.  Registro  de  Pregos  para  a eventual  e  futura  contratacao  de  empresa  especializada  para  a
prestapao de  servicos de recargas de  gas liquefeito  de petr6leo  -GLP,  para botijao  de  13  kg.
para atender a Prefeitura e Fundos Municipais de Augustin6polis/TO, pormenorizada do objeto
contratado,  a  quantidade,  os  enderecos  dos  locais  de  entrega,  os  requisitos  tecnicos  e  as
condig6es  de  fomecimento,  estao  indicados  no  Termo  de  Referencia,  Anexo  I  do  edital  do
Pregao  Presencial  034/2022.  bern  como  na  Proposta  Comercial  do  referido  certame,  que
integram e complementam, para todos os efeitos. esta Ata de Registro de Precos.
1.3  Este  instrumento  nao  obriga  o  Orgao  Gerenciador  a  firmar  contratac6es  na  quantidade
estimada,   podendo   ocorrer   licitap6es   especifica   para   aquisicao   do   objeto,   obedecida   a
legislapao pertinente,  sendo assegurada a detentora do registro a preferencia de fomecimento.
em igualdade de condic6es.
1.4  0s precos  e quantitativos registrados para o  fomecimento  do  objeto  sao  os  constantes  na
tabela abaixo:

FORNECEDOR: M & M COMERCI0 ETRANSPORTE DE GAS LTDA

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

01

Gas  Liquefeito  de  Petr6leo  em  botijao

Unid. 1.300 R$  130,00 R$  169.000,00

de     13    kg,    retomavel,    composieao
basica   propano   e   butano,   altamente
t6xico e inflamavel (Gas de Cozinha P-
13),.para   atender   a   Prefeitura   e   os
Fundos Municipais de Augustihopolis -
TO.

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

CLAUSULA   TERCEIRA   -    DA   ADMINISTRACAO    DA    PRESENTE    ATA    DE
REGISTRO DE PRECOS
3.1.  A  Administrapao  da  presente  Ata  de  Registro  de  Precos  cabera  ao  Pregoeiro  e  o  seu
gerenciamento  cabera  a  Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis/TO,  atraves  da  Secretaria
Municipal de Administracao.

CLAUSULA  QUARTA -  DA  UTILIZACAO  DA  ATA  POR 6RGA0  0U  ENTIDADE
NAO PARTICIPANTE
4.1  0  6rgao  Gerenciador  se  utilizara  desta  Ata  de  Registro  de  Pregos,  respeitadas,  no  que
couber,  as condic6es e as regras estabelecidas na Lei n. ° 8.666/93, no Decreto n.  ° 7.892/13  e
na IN-SLTI n. 0 01/2010, relativas as compras pelo Sistema de Registro de Pregos.
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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  administra,¢ao  pdblica  federal  que  nao  tenha  participado  do  certane
licitat6rio, mediante anuencia do Orgao Gerenciador.
4.3  i  vedado  efetuar  acrescimos  nos  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 participaram do registro de precos. quando desejarem fazer
uso  da  ata  de  registro  de  preeos,  deverao  consultar  o  drgao  Gerenciador  para  manifesta¢ao
sobre a possibilidade de adesao.
4.5  Cabefa ao  fomecedor classificado,  observadas as condig6es nela estabelecidas,  optar pela
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4.6  As  aquisic6es  ou  contratac6es  adicionais  a  que  se  refere  este  item  da ATA  nao  poderao
exceder,  por  6rgao  ou  entidade,   o  quintuplo   dos  quantitativos  dos   itens  do   instrumento
convocat6rio  e  registrados  na ata de  registro  de  pregos  para o  6rgao  Gerenciador,  conforme
preceitua o Inciso 11, do Art. 22, do DECRET0 N° 9.488. DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

``11  -  o  instrumenlo  corvoca[6rio  da  compra  nacional  preverd  que  o

quantitativo  decorrente  das  ades6es  a  ata  de  registro  de  pre€os  nd()
excederd,   na  totalidade.   ao  qu{ntuplo  do  quantita[ivo  de   cada   item
registrado  na  a[a  de  regislro  de  precos  para  o  6rgdo  gerenciadt)r  e
para os 6rgdos participcintes.  independentemente  do ndmero de  6rg(~ios
ndo participan[es que aderirem" .

4.7.  Ap6s  a  autorizacao  do  Orgao  Gerenciador,  o  6rgao  nao  participante  devera  efetivar  a
aquisicao ou contratacao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
4.8.  Compete  ao  6rgao  nao  participante  os  atos  relativos  a  cobran¢a  do  cumprimento  pelo
fomecedor das obrigac6es contratualmente assumidas e a aplicacao, observada a ampla defesa
e o contradit6rio, no regular processo administrativo, de eventuais penalidades decorTentes do
descumprimento de clausulas contratunis, em relacao ds suas pr6prias contratae6es, informando
as ocorrencias ao Orgao Gerenciador.
4.9.  i  facultada aos 6,rgaos ou entidades municipais,  distritais ou estaduais a adesao  a ata de
registro de precos do Orgao Gerenciador.

CLAUSULA QUINTA - D0 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
5.1. Os servi¢os de recargas de gas liquefeito de petr61eo -GLP, para botijao de  13 Kg deverao
ser realizados pelo fomecedor mos enderegos informados nas solicita?6es de servi¢os.

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

ata de emissao;
enderecada  a  Prefeitura  e  seus  respectivos  Fundos  Municipais  de  Satide,  Educacao,

Assistencia Social, Dos Direitos da Crianga e do Adolescente  de Augustin6polis/TO, 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. 0 gestor do contrato somente atestara o servico e liberafa a(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s)
para pagamento quando cumpridas pela Contratada. todas as condie6es pactuadas.
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6.3. 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
designado para tal.
6.4   0   pagamento   sera   realizado   em   ate   30   (trinta)   dias   ap6s   a   apresentacao   da  Nota
Fiscal/Fatura discriminando o material, a quantidade fomecida, o valor unitario e o valor total,
devidamente  atestada,  seguido  de  recibo  de quita¢ao 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  aven¢ados`
reserva-se  a  Contratante  o  direito  de  pagar  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura.  somente  no  mes
subsequente sem alteraeao de valor, ou aplicacao 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 corregao do erro.
6.7 0 pagamento ficara condicionado ate que a Contratada atenda todo o edital e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA - DO CONTRATO
7.1  Por  se tratar de  compra com  entrega  imediata e  integral  dos  bens,  o  Contrato  decorrente
desta licitaeao sera substituido por Nota de Empenho de Despesa, conforme previsao do art. 62
da lei 8.666/93.
7.2 0 prazo previsto para o recebimento da Nota de Empenho de Despesa sera de no maximo
05 (cinco) dias, contados da convocaeao para a sua formalizaeao. 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 san¢6es 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  condic6es  fixadas  neste  instrumento.  no  Edital  e  as  determinac6es  contidas  na
legislacao pertinente.
7.4.  Aplica-se  aos  contratos  de  fomecimento  decorrentes de  registro  de  preeos  o  disposto  no
Capitulo  Ill,  da Lei  Federal  n.°  8.666/93,  com  suas respectivas  alterac6es  posteriores,  no  que
couber.

CLAUSULA 0ITAVA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO D0 0BJETO
8.1. A administra¢ao nao estara obrigada a adquirir os servicos da detentora da Ata de Registro
de Precos, mas quando o fizer, podera vir a requisitar quantidade equivalente a no minimo  10%

a        (dezporcento) do itemregistrado.
8.2.  Sempre  que  julgar  necessario,  a  Contratante  solicitara,  durante  a  vigencia  da  ARP,  a
execucao dos servicos registrados. na quantidade necessaria. mediante a entrega da Ordem de
Fomecimento  e  Nota  de  Empenho,   podendo  ainda  ser  firmado  contratos  parciais  ou  do
quantitativo global.
8.3.  A  ordem  de  fomecimento,  consubstanciada  em  oficio,  devera conter  data  de  expedicao.
quantidade  pretendida,   local  e  prazo  para  entrega,   descrigao  dos   itens   solicitados.  precos
unitario e total, carimbo e assinatura do responsavel pela requisi¢ao.
8.4. A criterio da Contratante, os lubrificantes e seus correlatos serao submetidos a verifica€ao`
cabendo ao fomecedor a substituicao dos que vierem a ser recusados, no prazo maximo de 05
(cinco) dias.
8.5.  0  aceite/aprovapao  dos produtos  pela Contratante  nao  exclui  a responsabilidade  civil  do
fomecedor  por vicios  ou  defeitos  de  quantidade  ou  qualidade  dos  produtos  ou  disparidades,
com  as  especificae6es  estabelecidas,  verificadas  posteriormente,  garantindo  a  Contratante  as
faculdades previstas no art.  18 da Lei n° 8.078/90.
8.6.  A  Contratada  devera  comunicar,  por  escrito,  a  ocorrencia  de  qualquer  anormalidade  de

verificada, e prestar oscarater urgente que impossibilite o seu cumprimento, tao I
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esclarecimentos  que julgar  necessarios  a  Contratante  ate  24  (vinte  e  quatro)  horas  antes  da
entre8a.
8.7. A Contratante podera se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo
com a proposta apresentada pela empresa vencedora, fato que sera devidamente caracterizado e
comunicado a empresa, sem que a esta caiba direito de indenizapao.
8.8.  Correrao  por  conta  exclusiva  da  Contratada  as  despesas  com  frete,  transporte,  seguro  e
demais  custos  advindos  da  execucao  dos  servicos  e  entrega  do  objeto  nas  dependencias  da
Contratante.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  clausulas  ou  condic6es  do  presente  edital.  mediante
competente  autorizapao  do  Setor  de  Compras  e  Licitag6es,  serao  aplicadas  as  penalidades
previstas mos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, alem das san¢6es administrativas, garantindo
sempre a ampla defesa e o contradit6rio.
9.2.  Qualquer atraso na execucao das obrigap6es assumidas devera, obrigatoriamente,  constar
de  justificativa  protocolada  no  6rgao  emitente  da  Nota  de  Empenho,  dirigida  a  autoridade
competente ate o 3° (terceiro) dia util 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 sanc6es e multas previstas no Termo de Referencia.
9.4.  As penalidades  serao aplicadas atrav6s de Processo Administrativo  a cargo  da Secretaria
Municipal  de  Administraeao,  no  qual  serao  assegurados a empresa o  contradit6rio  e  a ampla
defesa.
9.5 As san¢6es administrativas serao registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES DE PRECOS
10.1.  Os  pregos  registrados  manter-se-ao  inalterados  pelo  periodo  de  vigencia  do  I.egistro.
admitida revisao quanto houver desequilibrio de equa€ao econ6mico-financeiro  inicial  da ata,
mos  termos  da  legislapao  que  rege  a materia.  Com  apresentacao  de  nota  fiscal  e  pesquisa  de
mercado.
10.2. 0 reajustamento dos precos registrados somente sera possivel se autorizado por altera¢ao
das Normas Federais pertinentes a politica econ6mica.

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA  -  DAS  CONDICOES  DE  RECEBIMENTO  D0
0BJETO
11.1. 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 alterag6es.
11.1.1.  A  Unidade  Administrativa  devera  criar  comissao  para  recebimento  de  material  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 qualidade nos produtos e registra-los,  integralmente
ou em parte, se estiver em desacordo com as especificac6es do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - D0 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS
12.1. A presente ata de registro de precos podera ser cancelada de pleno direito:
12.1.1.  Pelo  Setor  de  Compras  e  Licitac6es.  mediante  comunicacao  da  unidade  requisitante,

quando:
12.1.1.1  as detentoras nao cumprirem as obriga?6es dela constantes;
12.1.1.2  as  detentoras  nao  retirarem  a  nota  de  empenho  no  prazo  estabelecido
requisitante nao aceitar suas justificativas;ii-
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12.1.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 alterae6es posteriores;
12.1. I .4. Em qualquer das hip6teses de inexecucao total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
12.1.1.5. Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
12.I.I.6.   Por  raz6es  de  interesses  pdblicos  devidamente  demonstrados  e  justificados  pela
Administra¢ao.
12.1.2.    Pelas   detentoras,   quando   mediante    solicitacao    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 alterac6es posteriores.
12.1.2.1.  A  solicitacao  das  detentoras  para  cancelamento  dos  precos  registrados  devera  ser
dirigida ao Setor de Compras e Licitacao, facultada a ele a aplica¢ao das penalidades previstas,
caso nao aceitas as raz6es 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 preeos.
12.2.1.   No   caso   de   ser   ignorado,   incerto   ou   inacessivel   o   endereeo   das   detentoras.   a
comunicagao   sera  feita   por  publicaeao   no   Dialio   Oficial   de   praxe,   por  2   (duas)   vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preco registrado a partir da tiltima publicaeao.
12.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverao comunicar imediatamente a ao Setor
de  Compras  e  Licitacao.  qualquer  alteraeao  ocorrida no  endereco,  telefone,  conta  bancaria  e
outras julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia e outros documentos.

CLAUSULA  DECIMA  TERCEIRA  -   DA  AUTORIZACAO   PARA  AQUISICA0   E
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO
13.1.  As aquisic6es do  objeto desta Ata de Registro de Pregos serao  autorizadas.  caso  a caso.
pelo  responsavel   direto  pela  Unidade  Administrativa  Solicitante  ou  por  quem  o   Prefeito
Municipal  previamente  determinar,  ap6s  manifestapao  favoravel  da  Contabilidade,  quanto  a
apresentacao de disponibilidade ongamentdria para a aquisicao pretendida.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES
14.1.  Todas  as  alterap6es  que  se  fizerem  necessarias  serao  registradas  por  intermedio  de
lavratura de Termo Aditivo. cabivel a materia contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACA0
15.1.  A  fiscalizapao  e  o  acompanhamento  da  execucao  do  contrato  caberao  a  Contratante.
atraves  da  Secretaria   Municipal  de  Administracao  deste   Municipio.   na  pessoa  da   Sr`a
LANNA THAYLLANA 0LIVEIRA DA SILVA, Secretaria Municipal de Administragao. ou
por  servidor  devidamente  designado  para  esta  fiscalizacao,  com  poderes  para  verificar  se  os
materiais  serao  entregues  de  acordo  com  o  previsto.  promover  advertencia  quanto  qualquer
falta, aplicar multas e demais ac6es necessarias a Contratada.
15.2.   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
imperfei¢6es   tecnicas,   e,   na   ocorrencia   desta,   nao   implica   em   co-responsabilidade   da
Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666,
de  1993.
15.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a
execucao   do   contrato,   indicando   dia,   mss   e   ano,   bern   como   o   nome   dos   funcionarios
eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for  necessario  a
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defeitos   observados   e   encaminhando   os   apontamentos   a   autoridade   competente   para   as
providencias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
16.1   As   despesas   com   a  presente   licitacao   terao   seus   custos   cobertos   com   os   recursos
financeiros provenientes da Lei Orgamentaria -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   dotaeao   orgamentaria   para   a
formalizacao do contrato ou instrumento habil. conforme segue:

Art.    7°   A    licitaqdo    para    registro    de    precos    serd    reali=ada    n(I
modalidade de concorrencia. do tipo menor preco, nos termos d(I LL|2jj|:
8.666 de   1993
10.520 de  2002

ou  na  modalidade  de  pregao,  nos  termos  da LL±zj||:
e serd precedida de ampla pesquisa de mercado.

®

§ 2° Na licitacdo para registro de preqos ndo 6 necessdrio indicar a do[acdo or€amentdria, que
somente serd exigida para af;ormalizacdo do contrato ou ou[ro instrumento hdbil.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1.  Integra esta Ata,  o  Edital  do  Pregao  Presencial  n.  °  034/2022,  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 alterae6es

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 FORO
18.1.   As   partes   contratantes   elegem   o   foro   da   Comarca   de   Augustin6polis/TO   como
competente  para  dirimir  quaisquer  quest6es  oriundas  da  presente  Ata,   inclusive  os  casos
omissos, que nao puderem ser resolvidos pela via administrativa. renunciando a qualquer outro.

por mais privilegiado que seja.

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

Augustin6polis/TO, 02 de agosto de 2022.

ANTONI0 CA
Prefeito Municipal

LANNA THAYLL4LIVEIRA DA SILVA
Secretaria Municipal de Administrapao e Desenvolvimento Econ6mico

GERENCIADORA
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TRANSPORTE DE GAS LTDA
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RREIRA DE B0RBA
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Forliecedor

YATHA ANDER4pEREIRA MACIEL
Secretario Municipal de Sadde

Gestor do FMS

RIA,OsEfi#'dgjf'-6`£rfyE[RA
Secretaria Municipal de Educacao

Gestora do FME

MARIA JOSE LI

Testemunhas
1.

®

CO BATISTA
olvimento Social e Habitapao

Gestor do FMDS

rfunslii~`~neL8koqftQh.`icrciur,uc
LORENNA BRASIL CARVALH0

Secretario Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente
Gestor do FMDCA

Nome:
CPF:

None:
CPF:
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