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ATA DE REGISTR0 DE PRECOS

ATA N° 037/2022
PROCESS0 LICITATORIO N° 114/2022
PREGA0 PRESENCIAL N° 042/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos 30 dias do mss de agosto de 2022, nesta cidade de Augustin6polis, Estado do Tocantins, de
urn lado a PREFEITURA DH AUGUSTINOPOLIS, pessoa juridica de direito pdblico, inscrita
no    CNPJ    sob    o    n°    00.237.206/0001-30,    situada   a   Rua   Dom    Pedro    I,    352,    Centro,

A:g#s±£]n#,;sr,a:3;i::,stcea:;i:::roes::toard:op±gpn:e£;i;:3¥4T2:c+E::,oS:;aAONETm:s¥:Ps€S,¥escDPE
n°  047.445.601-30,  residente  nesta  cidade,  e  de  outro  lado  a  empresa  LM  CONSULTORIA
AGROPECUARIA LTDA - ME , Pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°
16.843.837/0001-32, sito a Av. Goias, n° 1156 C, Centro, cidade de Augustin6polis/TO, neste ato
representado  por  JOSH  RENAT0  LOPES  MONTEIRO,  brasileiro,  empresario,  portador  da
Carteira de Identidade n°  1.184.524  SSP/TO e do CPF n°  111.154.426-35, residente a Rua/13  de
maio, n°  1604 -Centro, cidade de Axixa do Tocantins, mos termos da Lei Federal n°.  10.520, de
17  de julho  de  2002,  aplicando-se  subsidiarianente,  no  que  couberem,  as  disposig6es  da  Lei
Federal  n°  8.666,  de  23  de  junho  de  1993,  com  as  alterap6es  posteriores,  e  demais  normas
regulamentares  aplicaveis  a  esp6cie,  conforme  a  classificagao  das  propostas  apresentadas  no
Pregao de Registro de Precos n° 042/2022, Ata de julgamento de Pregos, HOMOLOGADA pelo
Sr. Prefeito Municipal, resolve registrar os pregos objetivando a eventual e futura contratagao de
empresa   especializada   para   a   elaborapao   e   execugao   de   projetos   t6cnicos   para   fins   de
Regularizapao  Fundidria  de  im6veis  situados  no  Municfpio  de  Augustin6polis/TO,  conforme
condie5es  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  certane acima nunerado,
observadas as condic5es do edital que integra este instrunento de registro e aquelas enunciadas
nas clausulas que se seguem:

ORGA0 GERENCIADOR:
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AUGUSTINOPOLIS,  pessoa juridica  de  direito  pdblico,
inscrita no CNPJ  sob o n°.  00.237.206/0001-30,  com sede a Rua Dom Pedro I, n° 352  -Centro,
nesta cidade de Augustin6polis/TO.

FORNECEDOR REGISTRADO:
Empresa: LM CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA
CNPJ:  16.843.837/0001-32 Telefone:
Enderego: Av. Goias, n°1156 C, Centro, Augustin6polis/TO E-mail:
Representante Legal: Jos6 Renato Lopes Monteiro
Cargo : Administrador RG:  1.184.524 SSP/TO CPF:  111.154.426-35
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em especial a Lei Federal N°  13.465/2017, ao Decreto Federal N° 9.310/2018 e pela Lei Federal
N° 10.257/2001, que tratam especificamente da mat6ria, objeto deste procedimento licitat6rio.
1.2.  Fica entendido que todos os documentos da licitapao sao complementares entre si, de modo
que qualquer detalhe que se mencione em urn docunento e se omita em outro sera valido.
1.2.1.  Todos  os  servigos  deverao  atender  as  exigencias  minimas  de  qunlidade,  observados  os
padr6es e normas baixadas pelos 6rgaos competentes, atentando-se a contratada, principalmente,
para as prescrig6es contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (C6digo de Defesa do Consumidor).
1.2.2.  Os  quntitativos  sao  estimados para urn periodo  de  12  (doze)  meses  e nao  implican em
obrigatoriedade de contratapao pela Administrapao, nao podendo ser exigidos nem considerados
como referencia para paganento durante a vigencia do Registro de Preeos, servindo apenas como
referencial para a elaborapao das propostas dos licitantes.
1.3. Nos pregos finais deverao estar incluidas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas
administrativas   e   operacionais,   fretes,   impostos,   taxas   e   contribuig5es   sociais,   obrigac5es
trabalhistas, previdencidrias,  fiscais, mao-de-obra, trabalho  em sabados, domingos e feriados ou
em horario notuno, que eventualmente incidan sobre a execugao do objeto da presente Licitapao.
1.4. Os pregos e quantitativos registrados sao os constantes na tabela abaixo:

Item Unid. Quant. Descricao e Etapas dos Servi§os V. Unit. Valor Total

01 Lotes 4000

Registro de pregos para eventual e futura

RS  189,90 R$ 759.600,00

contratapao   de   empresa   especializada
para a elaborapao e execugao de projetos
tecnicos    para    fins    de    Regularizagao
Fundidria     de     im6veis     situados     no
municipio        de        Augustin6polis/TO,
contemplando as seguintes etapas:  Plano
de       Trabalho       T6cnico       Social       e
Comunicapao  Social;  Estudo  Preliminar
e   Implantapao   do   Perimetro   Urbano;
C adastro         Urbano ;         Levantamento
Topografico;        Diagn6stico       Urbano;
Projeto   de   Regularizagao;   Fechanento
do  Quadro  Geral  de  Areas;  Assessoria
Juridica  e  Administrativa;  e  Entrega  do
Tfrolo Definitivo para cada beneficidrio.

1.5. DO DETALHAMENT0 DAS ETAPAS:
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fanilia, renda, tempo de moradia, beneficios sociais, bens m6veis e im6veis.
Levantamento Topografico :
- Levantamento do mapa cadastral das areas urbanas contendo, sistema viato, postes, lotes, areas

pdblicas,  drenagem e  demais pegas t6cnicas  necessalas a confecgao  do  mapa cadastral  da zona
urbana.
Diagn6stico Urbano:
-  Compreende  o  processamento  das  informap6es  do  cadastro  urbano,  atraves  da  criapao  de
relat6rios, bern como o diagn6stico da situapao dos lotes e ocupapao no perimetro urbano, atrav6s
da demonstrapao em mapas;
-  Propor  solng6es  para  questoes  anbientais,  urbanisticas  e  de  reassentanento  dos  ocupantes,

quando for o caso;
- Estudo tecnico para situapao de risco, quando for o caso;
-  Definir  cronograma  fisico  de  servigos  e  implantapao  de  obras  de  infraestrutura  essencial,
compensap6es   urbanisticas,   ambientais   e   outras,   quando   houver,   definidas   por   ocasiao   da
aprovapfro do projeto de regularizapao fundiata;
Obs.:  todos  os  relat6rios  do  diagn6stico  tern  que  ser  assinados  por  profissional  devidanente
habilitado.
Projeto de Regulariza€ao:
-  Compreende  o  projeto  urbanistico  georreferenciado  da area levantada,  memorial  descritivo  de
confrontap6es dos lotes, com identificapao de uso do solo.
Fechamento do Quadro Geral de Areas:
-  Projeto tecnico  do  fechamento  do  quadro  geral  com  somat6rios  de todas  as  areas  e memorial
descritivo do projeto. Bern como a entrega de todos os levantanentos com identificapao de lote e
beneficidrio. Elaboragao da Certidao de Regularizapao Fundiala -CRF
Assessoria Juridica e Administrativa
- Apoio administrativo nos assuntos juridicos pertinentes a regularizapao fundiaria quanto a sanar
dtividas e esclarecimentos referentes ao assunto, inclusive com a emissao de parecer para compor
os processos / levantanento do projeto de regularizapao fundiata.
Entrega dos Titulos Definitivos:
- Elaboragao e entrega do Titulo Definitivo para cada beneficiato em conformidade a lei da Reurb,
na modalidade S.

1.6. D0 LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
1.6.1.  Fica  estabelecido  que  os  servigos  objeto  desta  licitacao  deve  ser  executado  em  todo  o
territ6rio municipal, respeitado as devidas quantidades registradas.
1.6.2.   0  objeto  devera  ser  executado  no  local  indicado,  cabendo  a  empresa  contratada,   o
fomecimento  de equipamentos,  ferranentas, materiais e mao de obra especializada necessaria a
execngfo do objeto e em conformidade com o respectivo termo de referencia.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preeos 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 Prego, o Municipio nao sera obrigado a
firmar  as   contratap6es  que  dela  poderao   advir,   facultando-se   lhe  a  realizapao   de  licitapao
especifica  para  a   aquisigao   pretendida,   sendo   assegurado   ao(s)   beneficialo(s)   do   registro
preferencia de fomecimento em igualdade de condie6es.
2.3  0s  pregos,  durante  a  vigencia  da  Ata,  serao  fixos  e  irreajusfaveis,  exceto  nas  hip6teses

1,
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2.3.1  0s valores nao serao reajustados durante a vigencia da Ata de Registro de Precos, podendo
ocorrer  apenas  a  revisao  de  preeos  a  qualquer  tempo  a  fim  de  reestabelecer  o   equilibrio
econ6mico-financeiro  da  mesma,  sempre  que  sobrevirem  fatos  imprevisiveis,  ou  previsiveis
porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execngfro do ajustado, ou,
alnda,  em caso de  fonga maior,  caso  fortuito  ou fato  do principe,  configurando  area econ6mica
extraordindria e extracontratual.
2.4 Mesmo comprovadas a ocorrencia da situapao prevista na alinea "d" do inciso H do art. 65 da
Lei  8.666/93,  a Administrapao,  se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitat6rio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRACAO DA PRESENTH ATA DE REGISTR0
DE PRECOS
3.1.  A  Administrapao  da  presente  Ata  de  Registro  de  Precos  cabefa  ao  Pregoeiro  e  o  seu
gerenciamento cabera a Prefeitura Municipal, atravds do Seeretalo Municipal de Planejanento,
Projetos, Indiistria e Com6rcio.

CLAUSULA QUARTA - DA UTILIZACA0 DA ATA POR 0RGAO OU ENTIDADE NAO
PARTICIPANTE
4.1  0 6rgfro Gerenciador se utilizara desta Ata de Registro de Precos, respeitadas, no que couber,
as condigdes e as regras estabelecidas na Lei n.° 8.666/93, no Decreto n.° 7.892/13  e na IN-SLTI
n.° 01/2010, relativas ds compras pelo Sistema de Registro de Preeos.
4.2  Nos  termos  do  artigo  22  do  Decreto  n.°  7.892/13,  desde  que  devidanente  justificada  a
vantagem,  a ata  de  registro  de  preaps,  durante  sun vigencia,  podera  ser utilizada por  qualquer

£:g#6::, :n£#tee fue#o#?: Pdi::n:££:ral que nao tenha participado  do  certame
4.3 i vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preeos, inclusive
o acr6scimo de que trata o §  1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

g;4a°fas£:grae°£se:nt#rees£:,ed¥v°#T£Pus¥tardo°8:#Gdeerepn:i£S:rq=d°md=#aofi¥::Ta
possibilidade de adesfo.
4.5  Cabera  ao  fomecedor  classificado,  observadas  as  condig6es  nela  estabelecidas,  optar  pela
aceitagao ou nfo do fomecimento decorTente de adesao, desde que nfo prejudique as obrigag5es
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgao Gerenciador.
4.6  As  aquisig6es  ou  contratap6es  adicionais  a  que  se  refere  este  item  da  ATA  nao  poderao
exceder,   por   6rgao   ou   entidade,   o   quintuplo   dos   quantitativos   dos   items   do   instrunento
convocat6rio  e  registrados  na  ata  de  registro  de  pregos  para  o  6rgao  Gerenciador,  conforme
preceitun o Inciso 11, do Art. 22, do DECRETO N° 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

"H  -  o  instrunento  convocat6rio  da  compra  nacional  prevefa  que  o

quantitativo  deconente  das  ades6es  a  ata  de  registro  de  preeos  nao
excederd,   na  totalidade,   ao   quintuplo   do   quantitativo   de   cada   item
registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e para os
6rgfros   participantes,   independentemente   do   ninero   de   6rgaos   nao
participantes que aderirem".

4.7.  Ap6s  a  autorizapao  do  6rgao  Gerenciador,  o  6ngfo  nao  pauticipante  deved  efiedvar  a
aqulsieao ou contratapao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
4.8.  Competem  ao  6rgao  nao  participante  os  atos  relativos  a  cobranga  do  cumprimento  pel
fomecedor das obrigap6es contratualmente assumidas e a aplicapao, observada a ampla defesa e o

--
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descunprimento de clausulas contratuais, em relapao as suas pr6prias contratap6es, informando as
ocorrencias ao 6rgao Gerenciador.
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CLAUSULA QUINTA - D0 PRAZ0 PARA ENTREGA E D0 RECEBIMENTO
5.1. D0 PRAZO 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  Pregos,  do  Contrato
Simplificado e/ou emissao da Nota de Empenho, de acordo com as quantidades requisitadas, nas
condie6es e prazos estabelecidos no presente edital.
5.1.1.1. Os servicos especializados para a elaboragao e execueao de projetos tecnicos para fins de
Regularizapao  Fundiaria  de  im6veis  situados  no  municipio  de  Augustin6polis/TO  deverao  ser
realizados  com materiais  e  equipamentos  necessarios,  profissionais  qualificados  e  devidamente
uniformizados, atendendo todas as normas legais e exigiveis, em especial as referentes ao C6digo
de Defesa do Consumidor.

5.2. DO RECEBIMENTO
5.2.1.  0 objeto desta Ata devera ser entregue de forma parcelada, mediante Ordem de Servi€os
emitida pela  Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis,  conforme  as  condig6es  de  data,  horario,
local e quantidades estipulados.
5.2.2.  0 objeto desta Ata sera recebido por servidores do Municipio de Augustin6polis no local
estipulado na Ordem de Servicos.
5.2.3.     Somente  ap6s  a  emissao  da  Ordem  de  Servigos,  e  que  a  Detentora  devera  iniciar  o
cunprimento das obrigap6es que tiver assumido com o Municfpio de Augustin6polis/TO.
5.2.4. 0 objeto desta Ata nao sera recebido se estiver em desacordo com as condig6es estipuladas
neste instrunento, nos autos do procedimento licitat6rio ou na Ordem de Servicos.
5.2.5.  0  Municipio  de Augustin6polis reserva-se  no  direito  de,  a qunlquer momento,  recusar o
recebimento  do  objeto  em  desacordo  com  as  especificap6es  exigidas,  por  seu  conhecimento
especifico ou exclusivo crit6rio de avaliapao.
5.2.6.  A  avaliapao  sera  realizada  por  servidor  do  Municipio  de  Augustin6polis,  que  por  seus
conhecimentos   t6cnicos,   observando   as   especificap6es   exigidas,   emitira   parecer   acerca   da
aceitapao do objeto.
5.2.7. Na eventualidade do Municipio de Augustin6polis recusar-se a receber o objeto por estar ele
em  desacordo  com  as  especificae6es  exigidas,  nao  se  responsabilizara por  nenhum  gasto  com
despesa  de  transporte  ou  qualquer  outra  necessala  a  devolugao  ou  a  substituigao  do  objeto
contratado.
5.2.8. Fica reservado ao Municipio o direito de vetar, a qualquer momento, a entrega do objeto em
desacordo com as especificap6es exigidas, por seu conhecimento especifico ou exclusivo crit6rio
de avaliapao.
5.2.9.  Caso  fique  constatada  a  irregularidade  na  entrega,  o  detentor  do  prego  registrado  ap6s
comunicapao pela Comissao do objeto devera sand-la IMEDIATAMENTE.
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 6rgao participante para aplicaeao de penalidades em coordenagao com o 6rgao gerenciador do
registro de pregos, mos termos do Decreto n° 7.892/2013.
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5.2.12. Os servigos, objeto deste Registro de Pregos, mesmo entregues e aceitos, fican sujeito a
substituicao, desde que comprovada a rna fe do fomecedor ou condig6es inadequadas de uso dos
mesmos.
5.2.13. 0 hordrio do fomecimento devefa obedecer as normas intemas da administrapao.
5.2.14. A empresa devera indicar na (s) nota (s) fiscal (is), al6m de outras informap6es exigidas de
acordo com a legislapao pr6pria:

a)   Especificagao correta do objeto;
b)   Niimero da licitapao, ata de registro de precos e contrato;

5.2.16. Os projetos, produtos dos servigos objeto desta licitapao, deverao ser entregue na sede da
CONTRATANTE, sito na Rua Dom Pedro I, n° 3 52 -Centro, Augustin6polis/TO.

CLAUSULA SEXTA - DO CONTRAT0 E D0 PAGAMENTO
6.1. DO CONTRATO
6.1.1.  0  Contrato  decorrente  desta  licitagao  podefa  ser  substitufdo  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 convocagao para a sua formalizapao, 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 contratagao, sem prejuizo das sang6es previstas no Art. 81 da mesma Lei.
6.1.3.  Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderao  ser convidadas a
firmar  contratag6es  de  fomecimento,  mediante  autorizapao  do  Setor  de  compras  e  licitapao,
observadas  as  condig6es  fixadas  neste  instrumento,  no  Edital  e  as  determinap6es  contidas  na
legislapao pertinente.
6.1.4.  Aplica-se  aos  contratos  de  fomecimento  decorrentes  de  registro  de  pregos  o  disposto  no
Capitulo  Ill,  da  Lei  Federal  n.°  8.666/93,  com  suas  respectivas  alterac6es  posteriores,  no  que
couber.

6.2. DO PAGAMHNTO
6.2.1. Os paganentos serao realizados mediante apresentagao de nota fiscal, contendo:
a) Data de emissao;
b) Estar enderecada ao 6rgao solicitante, conforme CNPJ e enderego do 6rgao solicitante.
c) Valor unitalo;
d) Valor total;
e) Mengao ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.
6.2.2. 0 gestor do contrato somente atestara o servigo e liberard a(s) Nota(s) Fiscal (is)ffatura(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  Fiscalffatura,  especificando  o  servigo,  devendo  estar  formalmente  atestado  pelo  servidor
designado para tal.
6.2.4 0 pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresentapao da Nota Fiscalffatura
discriminando  o  material,  a quantidade  fomecida,  o  valor unitdrio  e  o  valor total,  devidamente
atestada, seguido de recibo de quitapao e requerimento solicitando o paganento do valor faturado,
acompanhados das certid6es necessalas.
6.2.5. Caso a proponente nao protocolize seu pedido de pagamento mos prazos avengados, reserva-
se a Contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscalff atura,  somente no m6s subsequente
sem alterapao de valor, ou aplicapao de qualquer cominapao legal.

ERE
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CLAUSULA SETIMA - DA OBRIGACAO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
7.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1.1. A CONTRATADA compromete-se, durante a vigencia da ATA:

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

11.       Todos  os tributos,  encargos  e  ou  contribuig6es  que  incidam  sobre  a execugao  desta ata,
serao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;

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

IV.       A CONTRATADA devera manter durante toda a execugao da ATA, em compatibilidade

V.

VI.

VII
VIII

IX
X

XI.

XII.

XIII.

•f

com  as  obrigap6es  por  ela assumidas,  todas  as  condic6es  de  habilitapao  e  qualificapao
exigidas na licitapao;
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
incorreg5es, resultantes da execngao ou do material empregados, nos termos do art. 69;
A  CONTRATADA  e  a  thca  responsavel  pelas  obrigap6es  decorrentes  da  legislapao
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, resultante da execugao da ATA, nao tendo,
nesse sentido, os seus empregados e prepostos, qualquer vinculo com o Municipio;
Fomecer os servigos em conformidade com o solicitado no Termo de Referencia;
Cunprir com os prazos de execugao dos servigos determinados no Termo de Referencia;
Responsabilizar-se, integralmente, pela execngao do objeto, conforme legislapao vigente;

frEEaEg#ce|Ado:,;e.T1:::sedgeuvienr,:,S::XToio:a:::ted:qeu:I;eie;,citao.::n:.E¥i8o?:
nenhuna hip6tese, outro diverso daqueles ;
Submeter-se  a  fiscalizapao  da  Secretaria  Municipal  de  Administrapao,  atraves  do  setor
competente,   que   acompanhara   a   execngao   dos   servicos,   orientando,   fiscalizando   e
intervindo ao  seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento
das condig6es pactuadas;
As  penalidades  ou  multa  impostas  pelos  6rgaos  competentes  pelo  descunprimento  das
disposic5es  legais  que  regem  a execngao  do  objeto  de  presente  Termo  serao  de  inteira
responsabilidade  da  Contratada,  devendo,  se  for  o  caso,  obter  licengas,  providenciar
pagamento de impostos, taxas e servicos auxiliares;
Demais  obrigag5es  e  responsabilidades  previstas  pela  Lei  Federal  n°  8.666/93  e  demais
legislap6es pertinentes;

XIV.       Prestar as informap6es 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.       Cuinprir na fntegra o estabelecido na presente ata de registro de preco;
11.       Designar uin servidor como fiscal para acompanhar e gerenciar a execngao 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 tinico do art. 61, da Lei

JftflJds
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Assegurar os recursos  organientarios  e  financeiros para custear a execugao  dos  servigos
e/ou fomecimentos.
Acompanhar,  controlar e avaliar a execngao dos  servigos e/ou fomecimentos, atraves da
unidade responsavel por esta atribui9ao.
Zelar para que durante a vigencia da ATA, sejan cumpridas as obrigae6es assumidas com
a  CONTRATADA,  bern  como  sejan  mantidas  todas  as  condig6es  de  habilitapao  e
qualificapao exigidas na execngao dos servigos e/ou fomecimentos.

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

CLAUSULA 0ITAVA - DA PRESTACA0 DOS SERVICOS
8.1  0s  servigos objeto deste registro de precos,  deverao  ser realizados atendendo  aos  seguintes
quesitos, conforme referenciado na legislapao especifica:
8.1.1.  0  projeto  de  regularizacao  fundiaria  contera,  no  minimo  (Art.  35,  da  Lei  Federal
13.465/2017):

I  -  Levantamento  planialtim6trico  e  cadastral,  com  georreferencianento,  subscrito  por
profissional competente, acompanhado de Anotapao de Responsabilidade T6cnica (ART)
ou  Registro  de  Responsabilidade  Tecnica  (RRT),  que  demonstrara  as  unidades,  as
construg6es,  o  sistema vidrio,  as  areas  pdblicas,  os  acidentes  geogrificos  e  os  demais
elementos caracterizadores do nticleo a ser regularizado;
11 - Planta do perimetro do ndcleo urbano informal com demonstrapao das matriculas ou
transcrig6es atingidas, quando for possivel;
Ill   -   estudo  preliminar  das  desconformidades  e  da  situagao  juridica,   urbanistica  e
anbiental;
IV -Projeto urbanistico;
V - Memoriais descritivos;
VI - Proposta de solug6es para quest6es ambientais, urbanisticas e de reassentanento dos
ocupantes, quando for o caso;
VII - estudo tecnico para situneao de risco, quando for o caso;
VIII - estudo tecnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso;
IX -  Cronograma fisico  de  servicos e implantapao de obras de infraestrutura essencial,
compensap6es urbanisticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasiao da
aprovapao do projeto de regularizapao fundiaria; e
X - Temo de compromisso a ser assinado pelos responsaveis, ptiblicos ou privados, pelo
cumprimento do cronograna fisico definido no inciso IX deste artigo.

8.1.2. 0 projeto de regularizapao fundiaria devera considerar as caracteristicas da ocupapao e da
area ocupada para definir parinetros urbanisticos e anbientais especificos, alem de identificar os
lotes, as vias de circulapao e as areas destinadas a uso pdblico, quando for o caso (Paragrafo iinico
do Art.135 da Lei Federal  13.465/2017).
8.1.3. 0 projeto urbanistico de regularizapao fundiala devera conter, no minimo, indicapao ((Art.
35, da Lei Federal  13.465/2017):

I  -  Das  areas  ocupadas,  do  sistema  vidrio  e  das  unidades  imobilialas,  existentes  ou
projetadas;
11   -   Das   unidades   imobiliatas   a   serem   regularizadas,   suas   caracteristicas,   area,
confrontag6es, localizapao, nome do logradouro e ninero de sua designagao cadastral, se
houver;
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V - De eventuais areas ja usucapidas;
VI - Das medidas de adequapao para corregao das desconformidades, quando necessarias;
VII - Das medidas de adequapao da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocapao
de edificag6es, quando necessarias;
VIII - Das obras de infraestrutura essencial, quando necessalas;
IX - De outros requisitos que sejam definidos pelo Municipio.

8.1.4.  Para fins desta Lei,  considera-se infraestrutura essencial os  seguintes equipamentos  (§  1°,
Art. 36 da Lei Federal  13.465/2017):

I - Sistema de abastecimento de agua potavel, coletivo ou individual;
11 - Sistema de coleta e tratanento do esgotamento sanitato, coletivo ou individual;
Ill - Rede de energia el6trica domiciliar;
IV - Solng6es de drenagem, quando necessino; e
V - Outros equipamentos a serem definidos pelos Municipios em fungao das necessidades
locais e caracteristicas regionais.

8.1.5. A Reurb pode ser implementada por etapas, abrangendo o nticleo urbano informal de forma
total ou parcial (§ 2°, Art. 36 da Lei Federal  13.465/2017).
8.1.6.  As  obras  de  implantapfro  de  infraestrutura essencial,  de  equipanentos  comunitarios  e  de
melhoria habitacional, bern como sua manutengao, podem ser realizadas antes, durante ou ap6s a
conclusao da Reurb. (§ 3° do Art. 36 da Lei Federal 13.465/2017).
8.1.7. 0 Municipio definira os requisitos para elaborapao do projeto de regularizapao, no que se
refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma fisico de obras e servigos a serem
realizados, se for o caso. (§ 4° do Art. 36 da Lei Federal 13.465/2017):
8.1.8.   A  planta  e  o  memorial  descritivo   deverao   ser  assinados  por  profissional  legalmente
habilitado,  dispensada  a  apresentapao  de  Anotapao  de  Responsabilidade  Tecnica  (ART)  no
Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  (Crea)  ou  de  Registro  de  Responsabilidade
T6cnica (RRT) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando o responsavel tecnico for
servidor ou empregado pdblico. (§ 5° do Art. 36 da Lei Federal 13.465/2017):
8.1.9. Na Reurb-S, cabera ao poder pdblico competente, diretanente ou por meio da administrapao
ptiblica  indireta,  implementar  a  infraestrutura  essencial,  os  equipanentos  comunitarios  e  as
melhorias habitacionais previstos mos projetos de regularizapao, assim como arcar com os Onus de
sua manutengao. (Art. 37 da Lei Federal  13.465/2017):
8.1.9.1. 0 presente processo envolve ainda matriculas existentes na area.
8.2.   Toda   documentapao   tecnica   devera   ser   acompanhada   da   competente   Anotapao   de
Responsabilidade T6cnica - ART, ou Recibo de Responsabilidade Tecnica - RRT, uma vez que se
trata de trabalho de competencia exclusiva de profissional registrado no CREA e cujo escopo da
profissao contemple as ae6es deste termo de referencia

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO
9.1.  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  Pregos,  do  Contrato
Simplificado  e  emissao  da Nota de  Empenho,  de  acordo  com  as  quantidades  requisitadas,  nas
condic6es e prazos estabelecidos no presente edital.
9.2.  A  area  a  ser  contemplada  para  a  realizapao  dos  servieos  de  regularizapao  fundiala  sera
determinada  na  ordem  de  servigos,  devendo  ser  rigorosamente  cumprido  o  cronogralna  a  ser
elaborado e encaminhado a empresa vencedora.

CLAUSULA DECIMA - DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS
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10.2.  Os  servieos  a  serem  contratados  enqundram-se  nos pressupostos  do  Decreto  n°  9.507,  de
2018, constituindo-se em atividades materiais acess6rias, instrumentais ou complementares a area
de competencia legal do 6rgao licitante, nao inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.
10.3.   0   objeto   da   licitapao   6   definido   como   prestagao   de   servicos,   nao   gerando   vinculo
empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Prefeitura de Augustin6polis/TO.
10.4. A prestagao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a   Administrapao,   vedando-se   qunlquer   relapao   entre   estes   que   caracterize   pessoalidade   e
subordinapao direta.

cLAusuLA DEclMA  PRIMEIRA - DAs  ETAPAs DA nxEcucAo  Do  oB]HTo E
EQUIPAMENTOS A SER UTILIZADOS
11.1 -1a ETAPA -Cartografia bfsica (pesquisa fundifria):
11.1.1. A pesquisa fundiata destina-se a coleta de elementos descritivos (certidao de matriculas)
que   possam   identificar   a   situapao  juridica  da   area  da  ocupapao,   bern   como   informap5es
cartograficas  que  permitam  espacializar  a  area  de  intervengao  do  processo  de  regularizapao
fundidria.  Trata-se  de  buscas  realizadas  aos  6rgaos  ptiblicos  e  cart6rios,  em  que  se  objetiva  a
obtencao de certid6es, matriculas, decretos, registros gerais de im6veis, plantas de parcelanento e
memoriais descritivos, por meio de bases legais e confiaveis.  Essa etapa norteia a definigao em
carater preliminar na elaborapao da poligonal de demarcapao.
11.1.1.  A  certidao  de  registro  de  im6veis  e  o  documento  legal  que  identifica  o  verdadeiro
proprietario do im6vel. Por meio dela, sao conhecidos seus limites e confrontap6es, informag5es
de  extrema importincia para a  sua escriturapao  e  autenticidade  do  dominio  da propriedade.  0
Minist6rio   das   Cidades   (BRASIL,   2015)   define   essa   etapa   como   Regularizapao   da   Base
Imobilidria.
11.1.1.  PRODUTO  1:  Mapa com Estudo Preliminar contendo a delimitapao dos  Bairros/1otes a
serem contemplados (entrega de planta com bairro/lote). Planta geral do bairro, contendo todas as
matricula  identificadas,   mesmo   aqueles   im6veis   intemos   a  area  de   estudo,   bern  como   as
informap6es  preliminares  das  areas  a  serem  regularizadas,  as  certid6es  serao  fomecidas  pela
CONTRATANTE.
11.2    -    2a   ETAPA   -   Aerofotogrametria    com    levantamento    topografico    Cadastral
Georreferenciado
11.2.1.  Levantamento Topogrifico com identificapao das caracten'sticas fisicas e topogrificas da
ocupapao,  envolvendo  o  levantanento  de  quadras,  1otes,  a  demarcacao  da  ocupapao  de  cada
im6vel  beneficiario,  a  estrutura  viaria  e  demais  incidencias  tais  como  equipamentos  sociais,
infraestruturas e declividades do terreno, al6m de coordenadas georreferenciadas da poligonal do
nticleo informalfoairro.
11.2.2.   Para   melhor   delimitapao   dos   nticleos   informais   e   lotes,   devera   ser   realizado   un
levantamento adicional para as dreas que nao consigo a delimitapao com precis6es estabelecidas
em normativos tecnicos de cada equipamento, com GPS-RTK.
11.2.3. Constrngao do Sistema cartogrifico e aerolevantamento de imagem de alta definigao para a
Regularizapao Fundiata:

a)   A area de mapeanento se refere aos conglomerados urbanos do Municipio com o objetivo
de  desenvolver  sistema  cartografico  com  as  informap6es  e  memoriais  descritivos  das
unidades com intengao de regularizapao fundiaria;

b)   Padrao da ortofoto: Resolugao da foto colorida com GSD de 05 cm ou menor por pixel, em
escala   1:1000;  A  ortofoto  devera  ser  georreferenciada  no  Datum  Sirgas2000  e  estar
ortorretificada;

c)   Sera   obrigat6rio   apresentapao
cartograficos digitais, contendo

e   relat rio   com   as   precis6es   obtidas   dos   produ
ntrole e "check

RUA DOM  PEDRO  I,  352, CENTR TEL.: 63 3456
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d)   As  jung6es   (costuras)   entre   ortofotos   deverao   ser  realizadas   de  tal   forma  a  evitar
desalinhamentos;  A ortofoto  devefa ser entregue  a Comissao  T6cnica para avaliapao no
formato "GEOTIF";

e)   Produtos  finais:  C6pia digital  do  mosaico  geral;  C6pia  digital  das  ortofotos  geradas  na
escala   1:1.000,   com   GSD   de   05cm/pixel   ou  melhor;   Entrega  do   relat6rio   final   da
metodologia adotada e precis6es obtidas;

I)    Gerapao  de  Modelo  Digital  de Terreno - MDT do perimetro  urbano:  Modelo  digital  de
terreno devera contemplar a superficie total do Municipio imageada:

g)   Na gerapao do MDT considerar somente pontos no nivel do solo, isentos de vegetagao e
elementos nao pertencentes ao solo (veiculos, placas, edificag6es, entre outros);

h)   Fomecer arquivos de MDT em malha original de pontos;
i)    Fomecer planejamento de controle de qualidade da geragao do MDT com anteced6ncia ao

ihicio das atividades de gerapao de MDT;
j)    A  partir  dos  pontos  do  MDT  deverao  ser  geradas  curvas  de  nivel  com  equidistancia

vertical  de  lm  (un  metro)  e  curvas  mestras  com  equidistancia  vertical  de  5m  (cinco
metros).

11.2.4. PRODUTO 2: 0 relat6rio de topografia devera apresentar o seguinte:
a)   Desenho  da  poligonal,  com  indicapao  das  distancias  entre  dois  pontos,  com  descrieao

geom6trica de curvas ou anarrapao de pontos destas curvas e com indicagao de ingulos
entre os segmentos de retas entre dois pontos.

b)   Levantanento de vias ptiblicas com desenho identificando largura de passeios e caixas de
rolanento.

c)   Indicapao em planta eu em relat6rio anexo das coordenadas de todos os pontos de limites
da poligonal das glebas e dos lotes;

d)   Ortomosaico georreferenciado conforme especificap6es ja mencionadas;

CLAUSULA    DECIMA    SEGUNDA    -    DO    PROJETO    DE    REGULARIZACAO
FUNDIARIA:
12.1.  0 projeto contemplara todos os elementos do parcelanento tais como lotes, vias pdblicas,
espapos de uso coletivo, entre outros, a fin de possibilitar a aprovapao do mesmo junto aos 6rgaos
e acompanhado do respectivo memorial descritivo.
12.2.  0  Projeto  de  Regularizapao  Fundiaria,  nos  termos  da  Lei  n°  13.465,  de  2017  e  toda  a
docunentapao tecnica complementar necessaria a analise e aprovapao pelo municipio e o posterior
encaminhamento   ao   Cart6rio   de  Registro   de   Im6veis.   As   atividades   desta  etapa  visan  a
elaboragao do projeto de regularizapao fundiaria com a definigao das solng6es para as quest6es
urbanisticas, contemplando todo o conteddo t6cnico necessario para a analise do municipio, para o
registro do parcelamento, e abertura das matriculas individuais em nome dos beneficiarios finais.
12.3. Estudo tecnico ambiental devefa conter os seguintes requisitos:

a)   Caracterizapao da situapao anbiental da area a ser regularizada;
b)   Especificapao dos sistemas de saneanento basico;
c)   Proposieao  de  interveng6es  para  a  prevencao  e  o  controle  de  riscos  geot6cnicos  e  de

inundap6es;
d)   Recuperagao de areas degradadas e daquelas nao passiveis de regularizapao;

12.4. PRODUTO 3: Projeto de regularizapao fundiaria e estudo t6cnico anbiental, mos termos da
Lei Federal n° 13.465, de 2017, compreendendo as areas ou lotes a serem regularizados; as vias de
circulapao  existentes  ou  projetadas  e  as  outras  areas  destinadas  a  uso  pdblico;  as  medidas
necessarias  para  a  promogao  da  sustentabilidade  urbanistica  da  area  ocupada,  incluindo  as

cJfi3ft
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a)   Plantas  e  memorias  individuais  dos  lotes  georrefenciados  tendo  referencia  o  sistema
cartogrifico  a  ser  criado  conforme  mencionado  anteriormente  no  presente  termo  de
referencia.

CLAUSULA  DECIMA  TERCEIRA  -  MATERIAIS   I  EQUIPAMENTOS  A   SEREM
DISPONIBILIZADOS
13.1. Para a perfeita execueao dos servigos, a CONTRATADA devefa disponibilizar os materiais,
equipamentos,  ferramentas,  programas  especfficos  e  utensilios  necessatos,  promovendo   sua
substituicao quando necessario.
13.2.  Com  base  no  cronogrania  fisico  financeiro  apresentado  para  elaborapao  dos  projetos  e
execugao  das  obras  -  Anexo  fica estabelecido  o  prazo  de  12  meses  para desenvolvimento  dos
projetos das diversas interveng6es, forani dimensionados profissionais das respectivas areas para
atendimento das demandas e prazos.
13.3. Abaixo quadro resumo de recursos materiais estimados para a execugao dos servieos:
13.4. Recursos Materiais:

•     GPS Geod6sico L1/L2
•    RTKsistemaGNSS L1/L2
•    Vant ou drone com tecnologia de RTK e/ou PPK

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
14.1.  Pelo  descumprimento  de  qunisquer  clausulas  ou  condic6es  do  presente  edital,  mediante
competente  autorizapao  do   Setor  de  Compras  e  Licitap6es,   serao  aplicadas  as  penalidades
previstas mos  artigos  86  e  87  da Lei  n.°  8.666/93,  al5m das  sang6es  administrativas,  garantindo
sempre a ampla defesa e o contradit6rio.
14.2. Qualquer atraso na execugao das obrigap5es assumidas devera, obrigatorianente, 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;
14.3. 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.
14.4.  As  penalidades  serao  aplicadas  atrav6s  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 sang6es administrativas serao registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES DE PRECOS
15.1.   Os  preeos  registrados  manter-se-ao   inalterados  pelo  pen'odo   de  vigencia  do   registro,
admitida revisao quanto houver desequilibrio de equapao econ6mico-financeiro inicial da ata, nos
termos da legislapao que rege a mat6ria. Com apresentapao de nota fiscal e pesquisa de mercado.
15.2. 0 reajustanento dos pregos registrados somente sera possivel se autorizado por alterapao das
Normas Federais pertinentes a politica econ6mica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENT0 DO OBJETO
16.1.  0 objeto desta Ata de Registro de Pregos sera recebido pela Unidade que emitir a nota de
empenho consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterap6es.
16.1. I . A Unidade Administrativa devera criar comissao para recebimento dos servigos com valor
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16.2. A Unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de proceder, no
prazo de 05 (cinco) dias, a inspegao de qualidade nos servigos e regisut-los, integralmente ou em
parte, se estiver em desacordo com as especificap6es do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO CANCELAMENT0 DA ATA DE REGISTR0 DE
PRECOS
17.1. A presente ata de registro de preeos podefa ser cancelada de pleno direito:
17.1.1.  Pelo  Setor  de  Compras  e  Licitap6es,  mediante  comunicapao  da  unidade  requisitante,
quando:
17.1.1.1 as detentoras nao cuniprirem as obrigag6es dela constantes;
17.1.1.2  as  detentoras  nao  retirarem  a  nota  de  empenho  no  prazo  estabelecido  e  a  unidade
requisitante nao aceitar suas justificativas;
17.1.1.3   as   detentoras   derem   causa  a  rescisao   administrativa  de   contrato   decorrente   deste
instrumento de registro de pregos, em algumas hip6teses previstas no art.  78,  inciso I a XII, ou
XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterap6es posteriores;
17.1.1.4.  Em qualquer das hip6teses de inexecucao total ou parcial  de  contrato decorrente deste
instrunento de registro ;
17.1.1.5. Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
17.1.1.6.   Por   raz6es   de   interesses   ptiblicos   devidanente   demonstrados   e  justificados   pela
Administrapao.
17.1.2.    Pelas    detentoras,    quando    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 alterap6es
postenores.
17.1.2.1. A solicitapao das detentoras para cancelamento dos precos registrados devera ser dirigida
ao Setor de Compras e Licitagao, facultada a ele a aplicapao das penalidades previstas, caso nao
aceitas as raz6es do pedido.
17.2.  Ocorrendo o cancelanento 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 pregos.
17.2.1  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessfvel o endereeo 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 ultima publicapao.
17.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata deverao comunicar imediatanente a ao Setor de
Compras e Licitagao, qualquer alterapao ocorrida no endereco, telefone, conta bancaria e outras
julgaveis necess5rios para recebimento de correspondencia e outros documentos.

CLAUSULA DECIMA 0ITVA-  DA AUTORIZACAO  PARA AQUISICA0  E HMISSA0
DE NOTA DE EMPENHO E DAS ALTERACOES
18.1. As aquisic6es do objeto desta Ata de Registro de Pregos sefao autorizadas, caso a caso, pelo
responsavel  direto  pela  Unidade  Administrativa  Solicitante  ou  por  quem  o  Prefeito  Municipal
previamente determinar, ap6s manifestapao favoravel da Contabilidade, quarto a apresentagao de
disponibilidade ongamentala para a aquisigao pretendida.
18.2. Todas as alterap6es que se fizerem necessarias serao registradas por interm6dio de lavratura
de Termo Aditivo, cabivel a mat6ria contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO
19.1. A fiscalizapao e o acompanhamento da execugao do contrato caberao a Contratante, atraves
do  Secretario  Municipal  de Planejanento,  Projetos,  Inddstria e  Com6rcio, pasta requisitante,  n

Lrd'at



ESTAcO cO TOcAnITlus

iRjE€E;#prfi8;#::A.iTD6
pREFElruRA   DE         +

GusTINropcn.is

para esta fiscalizapao, com poderes para verificar se os materiais serio entregues de acordo com o
previsto,  fazer  advertencia  quanto  qualquer  falta,  aplicar  multas  e  demais  ap6es  necessalas  a
Contratada.
19.2. A fiscaliza¢o de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeie6es
tdenicas, e, na ocorrencia desta, hao 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.
19.3.  0  fiscal  do  contrato anotara em registro  pr6prio todas  as  ocorrencias relacionadas  com a
execugao   do   contrato,   indicando   dia,   mss   e   ano,   hem   como   o   nome   dos   funciondrios
eventualmente  envolvidos,  determirmdo  o  que  for  necessato  a  regularizapao  das  faltas  ou
defeitos   observados   e   encaminhando   os   apontamentos   a   autoridade   competente   para   as
providencias cal]iveis.

CLAUSULA VIGESIMA - DA FONTE DE RECURSOS
20.1  As despesas com a presente licitapfro terao seus custos cobertos com os recursos financeiros
provenientes da Lei Orquentata -LOA/2022.
20.2.  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 dotapao organentaria para a formalizapao
do contrato ou instrunento habil, confome segue:

Art. 7° A licitapao para registro de pregos sera realizada na modalidade de
concorrencia,   do  tipo   menor  preco,   nos  termos   daLei   n°   8.666.   de
|22iou na modalidade de pregfo, nos termos da Lei n° 10.520. de 2002. e
sera precedida de ampla pesquisa de mereado.
§ 2° Na licitapao para registro de pregos nfo 6 necessario indicar a dotapfro
orgamental:ia, que somente sera exigida para a formalizapao do contrato ou
outro instrunento habil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
21.1.  Integra  esta  Ata,  o  Edital  do  Pregfo  Presencial  n.  °  042/2022,  as  propostas  com  pregos,
especificagiv, por item na ordem classificat6ria das empresas.
21.2.  Os casos omissos serfo 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  demais  normas
aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de Direito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - D0 FORO
22.1. 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 (rfes) 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.
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