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®                                                     ATA DE REGISTR0 DE PRECOS

ATA N° 036/2022
PROCESSO LICITAT6RIO N° 113/2022
PREGA0 PRESENCIAL N° 041/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
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Tocantins, pessoa juridica de direito pdblico,  inscrita no CNPJ sob o n°.  00.237.206/0001-30,
com sede a Run Dom Pedro I, n° 352 - Centro, nesta cidade de Augustin6polis/TO, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal,  Sr.  ANTONI0 CAYRES DE ALMEIDA, brasileiro,
casado,  portador do  CPF n°  047.445.601-30   e  RG n°  579.344 2a Via SSP/GO,  residente na
cidade de Augustin6polis/TO, e de outro lado a empresa PORTAL NET INTERNET LTDA-
ME,  Pessoa Jun'dica de  direito privado,  inscrita no  CNPJ  sob n° 24.033.669/0001-48,  sito  a
Rua Joao Lisboa, n° 253 - Centro, cidade de Axixa/TO, neste ato representado por FLAVI0
JOSH SOUSA ARAtlJO, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° 700829 SSP/TO e
do  CPF  n°  014.244.041-85,  residente  na  Run  Joao  Lisboa,  n°  253  -  Centro,   cidade  de
AxixalTO,  mos  termos  da  Lei  Federal  n°.   10.520,  de   17  de  julho  de  2002,  aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposic6es da Lei Federal n° 8.666, de 23 de junho de
1993,  com  as  alterap6es  posteriores,  e  demais  normas  regulamentares  aplicaveis  a  especie,
conforme  a  classificapao  das  propostas  apresentadas  no  Pregao  de  Registro  de  Preeos  n°
041/2022, Ata de julganento de Pregos, HOMOLOGADA pelo Sr. Prefeito Municipal, resolve
registrar os precos para o fomecimento, de forma parcelada, de internet banda larga por meio
de link dedicado com acesso via flbra 6ptica, para atender a Prefeitura e os Fundos Municipais
de  Augustin6polis/TO,  conforme  condig6es  constantes  do  Anexo  I,  que  passa  a  fazer parte
desta, tendo sido o referido preco oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em  1°
lugar  no  certane  acima  numerado,  observadas  as  condig6es  do  edital  que  integra  este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

ORGAO GERENCIADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTIN6POLIS, pessoa jun'dica de direito pdblico,
inscrita no  CNPJ  sob o n°.  00.237.206/0001-30 com sede a Dom Pedro  I,  352,  Centro, nesta
cidade de Augustin6polis/TO.

6RGAOS PARTICIPANTES :

FUND0  MUNICIPAL  DE  SAtlDE  DE  AUGUSTIN6POLIS,  pessoa juridica  de  direito
pdblico, inscrita nd 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  AUGUSTINOPOLIS,  pessoa juridica  de
direito pdblico, inscrita no CNPJ sob o n°. 33.338.353/0001-55, com sede Rua Dom Pedro I, n°
378 -Centro, nesta cidade de Augustin6polisITO.

FUNDO  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENT0  SOCIAL  DE  AUGUSTINOPOLIS,
pessoa juridica de direito ptiblico, inscrita no CNPJ sob o n°.  14.587.634/cool-05, com sede a
Run Dom Pedro I, n° 352 -Centro, nesta cidade de Augustin6polis/TO.

irM__PEDRO,,352,CENTRO,ThL63#32L
CEP: 77.960-000 / AUGUSTIN6POLIS -TO
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AUGUSTINOPOLIS, pessoa juridica
de direito ptiblico, inscrita no CNPJ sob o n°. 22.035.542/0001-32, com sede a Run Don Pedro
I, n° 99 - Centro, nesta cidade de Augustin6polis/TO.

FUNDO  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DA  CRIANCA  E  DO  ADOLESCENTE  DE
AUGUSTINOPOLIS,   pessoa  jun'dica   de   direito   pdblico,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°.
22.524.256/0001-30, com sede a Rua Dom Pedro I, 352, Centro, Augustin6polisITO.

FORNECEDOR REGISTRADO :
Empresa: PORTAL NET INTERNET LTDA-ME
CNPJ: 24.033.669/0001-48 Telefone:
Enderego: Run Joao Lisboa, N° 253, Centro, Axixa/TO E-mail : £_flavio I o@hotmail.com
Representante Legal: FLAVIO JOSE SOUSA ARAUJO
Cargo : Administrador RG: 700829 SSP/TO CPF: 014.244.041-85

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  Registro  de  Pregos  para  eventual  e  futura  contratapao  de  empresa  especializara para  o
fomecimento de internet banda larga por meio de link dedicado com acesso via flbra 6ptica,
para atender a Prefeitura e os Fundos Municipais de Augustin6polis/TO.
1.2.  As  quantidades  descritas  sao  estimativas  maximas para fomecimento  durante  12  (doze)
meses, com contratap6es definidas de acordo com as necessidades deste Municipio.
1.3  Este  instrumento  nao  obriga  o  6rgao  Gerenciador  a  firmar  contratap6es  na  quantidade
estimada,   podendo   ocorrer   licitap6es   especifica  para   aquisigao   do   objeto,   obedecida   a
legislapao pertinente, sendo assegurada a detentora do registro a preferencia de fomecimento,
em igualdade de condig6es.
1.4 0s pregos e quantitativos registrados para o fomecimento do objeto  sao os constantes na
tabela abaixo :

6RGAO SOLICITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Item Objeto Quant.Megas Periodo V. Unit V. Total

1

Servicos  de  Telecomunicapoes  atrav6s  de  fomecimento  de

250 12 R$ 23,00 R$ 69.000,00
pontos de internet,  link dedicado, com sinal disponibilizado
atraves  de  fibra  6ptica,  manutencao  e  servicos  correlatos,
junto     a     Sede     do     Poder     Executivo     Municipal     -
SEC RETARIA          DE          ADMINISTRACAO          E
DESENVOLVIMENTO ECON6MICO.

VALOR TOTAL R$ 69.000,00

ORGAO SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAbDE

Item Objeto Quant.Megas Periodo V. Unit V. Total

I

Prestapao   de   servigos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

150 12 R$ 23,00 R$ 41.400,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,   manuteng,ao   e
servicos  correlatos  para atender a  sede  da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAbDE.

2

Prestapao   de   servigos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

70 12 R$ 23,00 RS  19.320,00fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos correlatos para atender a UBS I - BOA VISTA.

3
Prestapao   de   servigos,   de   telecomunicap6es   atraves   do

70 12 R$ 23,00 R$  19.320,00fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,   manutencao   e
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servicos correlatos para atender a UBS 11 - SESP.

4

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atraves   do

70 12 R$ 23,00 RS  19.320,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,   manutencao   e
servicos correlatos para atender a UBS Ill - SANTA RITA.

5

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atraves   do

70 12 R$ 23,00 RS  19.320,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos correlatos para atender a UBS IV - SA0 PEDRO.

6

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

70 12 R$ 23,00 RS  19.320,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos correlatos para atender a UBS V -VILA 16.

7

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

70 12 R$ 23,00 R$  19.320,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos  correlatos  para  atender  a  UBS  VI  -  JARDIM
PRIRAVERA.

8

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicag6es   atraves   do

70 12 R$ 23,00 R$ 19.320,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,   manutencao   e
servicos correlatos para atender a - UPA- UNIDADE  DE
PRONTO ATENDIMENTO

9

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

70 12 R$ 23,00 RS  19.320,00

fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos  correlatos para atender o Nticleo  de apoio a sadde
da     fanilia     -     NASF,     JUNTO     AO     FMS     DE
AUGUSTIN6POLIS - TO.

10

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

70 12 R$ 23,00 R$  19.320,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos   correlatos   para   atender   o   -   CENTR0   DE
ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS).

VALOR TOTAL R$ 215.280,00

dRGAO SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item Objeto Quant.Megas Perlodo V. Unit V. Total

1

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

150 12 R$ 23,00 R$ 41.400,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manutenc,ao   e
servicos  correlatos  para  atender a  sede  da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAODE.

2

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicapoes   atrav6s   do

70 12 R$ 23,00 RS  19.320,00fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,   manutencao   e
servicos conelatos para atender a UBS I - BOA VISTA.

3

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atraves   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,   manutencao   e
servicos  correlatos  para  atender  a  CRECHE  PERMINA
FERREIRA DE ALMEIDA.

4

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,   manutencao   e
servicos     correlatos     para     atender     a     BIBLIOTECA
MUNICIPAL WACKSON CARNEIR0 DOS SANTOS.

5

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicapoes   atraves   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00

fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos correlatos para atender o CENTRO MUNICIPAL
DE                ATENDIMENTO                 EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA.

6 Prestapao   de   servi¢os,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do 50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
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fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.
ALFREDO PAULINO - ZONA URBANA.

7

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 R$  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manutencfro   e
servicos    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.
ANACLETO PAULINO DA SILVA -ZONA URBANA.

8

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servigos  correlatos  para  atender  a  ESCOLA  MUN.  BOA
VISTA - ZONA URBANA.

9

Prestapao   de   servigos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 R$  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutengao   e
servicos    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.
GABRIEL ALVES PEREIRA - ZONA URBANA.

10

Prestacao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atraves   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,   manutencao   e
servicos    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.
PEOUENO PRINCIPE -ZONA URBANA.

11

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atraves   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6pticao    manutencao   e
servicos    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.
PRESIDENTE KENNEDY - ZONA URBANA.

12

Prestapao   de   servigos,   de   telecomunicapoes   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servieos    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.
AGROVILA I -ZONA RURAL.

13

Prestapao   de   servigoso   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 R$  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servi¢os    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.
AGROVILA 11 - ZONA RURAL.

14

Prestapao   de   servigos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 R$  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6pticao    manuten9ao   e
servicos   correlatos   para   atender   a   ESCOLA   EMILIO
MEDICI - ZONA RURAL.

15

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servigos    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.
JARBAS PASSARINHO - ZONA RURAL.

16

Prestapao   de   servi¢os,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 R$  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servi¢os correlatos para atender a ESCOLA MUN. KM  15
- ZONA RURAL.

17

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atraves   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manuten9ao~  e
servieos  correlatos  para  atender  a  ESCOLA  MUN.  SAO
ROQUE - ZONA RURAL.

18

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 R$  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servieos    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.
SOLIDARIA -ZONA RURAL.

19

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 R$ 13.800,00fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica9    manuteneao   e
servicos    correlatos    para    atender    a    ESCOLA    MUN.

Le-j'-
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SOLIDARIA 11 - ZONA RURAL.

VALOR TOTAL R$ 289.800,00

6RGAO SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESEI`IVOLVIMENTO SOCIAL E
RABITACAO

Item Objeto Quant.Me8as Perfodo V. Unit V. Total

1

Prestapao   de   servi¢os,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

100 12 R$ 23,00 R$ 27.600,00

fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos  correlatos  para  atender a  sede  da SECRETARIA
MUN.      DE      TRABALHO,      DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HABITACAO.

2

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atraves   do

50 12 R$ 23,00 R$  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos  correlatos  para atender o  CRAS  -  CENTRO  DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

3

Prestapao   de   servieos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00

fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos correlatos para atender o   CREAS - CENTRO DE
REFERENCIA  ESPECIALIZADO  DE  ASSISTENCIA
SOCIAL.

4

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atraves   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servi9os    correlatos    para    atender    o    CVT.    CENTRO
VOCACIONAL TECNOL6GICO.

5

Prestapao   de   servigos,   de   telecomunicapoes   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 R$  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizndo   atraves   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos  correlatos  para  atender  o  ABRIGO  CORACAO
DE MAE.

6

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

50 12 R$ 23,00 RS  13.800,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servi¢os      correlatos      para     atender     o      CONSELHO
TUTELAR.

VALOR TOTAL R$ 96.600'00

6RGA0 SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E D0 ADOLESCENTE

Item Objeto Quant.Megas Periodo V. Unit V. Total

1

Prestapao   de   servicos,   de   telecomunicap6es   atraves   do

100 12 R$ 23,00 R$ 27.600,00

fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos    correlatos    para    atender    a    sede    o    FUNDO
MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DA  CRIANCA  E  DO
ADOLESCENTE.

VALOR TOTAL R$ 27.600'00

ORGA0 SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Item Objeto Quant.Megas Periodo V. Unit V. Total

1

Prestapao   de   servi¢os,   de   telecomunicap6es   atrav6s   do

loo 12 R$ 23,00 R$ 27.600,00
fomecimento de pontos de internet, link dedicado, com sinal
disponibilizado   atrav6s   de   fibra   6ptica,    manutencao   e
servicos  correlatos  para atender o  FUNDO  MUNICIPAL
DE MEI0 AMBIENTE
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VALOR TOTAL R$ 27.600.00

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTR0 DE PRECOS
2.1.  0  registro  de  preeos  formalizado  na  presente  Ata  tefa  validade  de  12  (doze)  meses,
contados a partir da sua publicapao.

CLAUSULA   TERCEIRA   -   DA   ADMINISTRACAO   DA   PRESENTE   ATA   DE
REGISTRO DE PRECOS
3.1.  A  Administrapao  da  presente  Ata  de  Registro  de  Pregos  cabera  ao  Pregoeiro  e  o  seu
gerenciamento cabera a Secretala Municipal de Administrapao deste Municipio, na pessoa da
Secretala LANNA THAYLLANA OLIVEIRA DA SILVA.

CLAUSULA QUARTA - DA UTILIZACA0 DA ATA POR 6RGA0 0U ENTIDADE
NAO PARTICIPANTE
4.1  0  6rgao  Gerenciador se  utilizat desta Ata de  Registro  de  Pregos,  respeitadas,  no  que

U         ffi:§iri[a:.:°on]d/1;9o6]e6,erea[Satrfevgsa:se:::;[reacs£:::ons£:teefmn;°d8e. 6R6e6::s3aon:eDpercerge::. n.a 7. 892/ 13 e na
4.2  Nos  temos  do  artigo  22  do  Decreto  n.°  7.892/13,  desde  que  devidamente justificada  a
vantagem, a ata de registro de pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer

ii:gi°t6::, e::£ffa£:edfuae¥££amLS:r89rag°aop8be]r£::cffi:i::r  que nao tenha participado  do  certane
4.3  i  vedado  efetuar  acrescimos  mos  quantitativos  fixados  pela  ata  de  registro  de  precos,
inclusive o acr6scimo de que trata o §  1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
4.4 0s 6rgaos e entidades que nao participaran do registro de pre¢os, quando desejarem fazer
uso  da ata de registro  de pregos,  deverao  consultar o  Orgao  Gerenciador para manifestapao
sobre a possibilidade de adesao.
4.5  Cabefa ao fomecedor classificado, observadas as condig6es nela estabelecidas, optar pela

::ejgaeca6°es°puresnean°tesd:fuf°#:sC]d::::°en:::i:ea:;eafsei]£fde:::'omdeosd6erg::eG:rae°nc:::I;ur?£queas
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  itens  do  instrunento

®
convocat6rio  e registrados na ata de registro de preaps para o  Orgao  Gerenciador,  conforme
preceitun o Inciso 11, do Art. 22, do DECRETO 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  nfro
excedefa,  na  totalidade,  ao  quintuplo  do  quantitativo  de  cada  item
registrado na ata de registro de precos para o 6rgfo gerenciador e para
os  6rgaos participantes,  independentemente do niinero  de  6rgfros nao
participantes que aderirem".

4.7.  Ap6s  a  autorizapao  do  6rgfo  Gerenciador,  o  6ngao  nfo  participante  devefa  efetivar  a
aquisicao ou contratapfro solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
4.8.  Compete  ao  6rgfro  nfro  participante  os  atos  relativos  a  cobranca  do  cumprimento  pelo
fomecedor das obrigapdes contratualmente assumidas e a aplicagiv, observada a anpla defesa
e o contradit6rio, no regular processo administrativo, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relapfo ds suas pr6prias contratap6es, informando
as ocorrencias ao Orgao Gerenciador.
4.9.  E facultada aos 6rg5os ou entidades municipais, distritais ou estaduais a ades5o a ata de

`-.i,iJT,
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CLAUSULA   QUINTA   -   DA   ENTREGA   DOS   PRODUTOS   E   CRITERIOS   DE
ACEITABILIDADE
5.1. DA ENTREGA:
a)  Os  Servigos  de  Telecomunicap6es  atrav6s  de  fomecimento  de  pontos  de  internet,  link
dedicado, com sinal disponibilizado atrav6s de fibra 6ptica, manutengao e servigos correlatos
deverao ser entregues,  conforme necessidades e pedido emitido pela Secretaria Municipal de
Administrapao, a qual formulara o pedido via e mail, tendo a licitante o prazo de ate 02 (dois)
dias para iniciar os servigos e a devida disponibilizapao do sinal de internet.
5.1   0s  items  acima  listados  nao  necessariamente  serao  adquiridos  em  sua  totalidade.   Os
mesmos  sao  quantidades  estimadas,  sendo  considerados  apenas  para  fins  de  adjudicapao  e
posterior convocapao para assinatura da Ata de Registro de Pregos.
5.2.  As  licitantes  para  as  quais  forem  adjudicados  os  itens  acima  especificados  e  forem
convocadas   para   a   assinatura   da  Ata,   obterao   apenas   o   direito   e   a   exclusividade   de
fomecimento dos referidos items ate o t6mino da vigencia contratual.
5.3.  Alertanos  que  esta Administrapao  nao  se  encontra  obrigada  a  adquirir previamente  os
servigos   retromencionados,   diante   de   tal   fato   o   Municipio   de   Augustin6polis   nao   se
responsabiliza  por  eventuais  prejuizos   financeiros,  nao  cabendo  por  parte  dos   licitantes
qualquer recurso sob a alegapao da expectativa da compra por parte da Prefeitura Municipal.
5.4. A quantidade estimada para o presente processo licitat6rio, relacionado neste termo, serve
apenas como orientapao, nao constituindo, sob hip6tese alguma garantia de faturamento.
5.5.  Os  servigos  licitados  serao  fomecidos  imediatamente,  pelo  valor aprovado no processo,
sendo proibida a cobranga de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor contratado,
prazo  este  que  sera  contado  da  data do  recebimento  pela empresa  contratada da  Ordem  de
Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade.
5.6. Entende-se por "imediatamente", ate 02 (dois) dias uteis subsequentes ao recebimento da
Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente.
5.7. As solicitap6es serao realizadas de acordo com as necessidades do Municipio, atrav6s de
Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarao a descricao dos servigos e suas
respectivas  quantidades,  bern como  os  locais  a  serem  instalados  os  pontos  de  internet,  link
dedicado, com sinal disponibilizado atrav6s de fibra 6ptica.
5.8. Fica assegurado o direito do licitante contratado a ter seus pregos reajustados, desde que,
para tanto, seja feito pedido formal a Administrapao demonstrando o desequilforio econ6mico-
financeiro,  em razao da majorapao ou alterapao da base de calculo para cobranga de tributos
que venham a incidir sobre os servigos negociados.
5.9. 0 reajustanento somente se clara ap6s a avaliapao favofavel pelo Municipio.
5.10.  0  licitante  fica obrigado  a emitir tantas quantas forem as notas  fiscais necessarias por
fomecimento, haja vista que o fomecimento dar-se-a mediante prestapao continua e futura de
acordo com as necessidades do Municipio.

5.2. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
5.2.1. Os produtos serao recebidos:
a)  Provisoriamente para efeito  de verificapao da conformidade  das  especificap5es constantes
neste termo de referencia
b)   Definitivamente,   ap6s   a  conformidade   das   especificap6es   constantes   neste   termo   de
referencia, e sua consequente aceitapao, que se clara em ate 02 dias uteis a partir do recebimento
provis6rio pela Secretaria Municipal de Administrapao.
c) 0 acompanhanento e a fiscalizapao do recebimento dos produtos serao de responsabilidade
da Secretala Municipal de Administrapao.
d) Na hip6tese de a verificapao a que se refere o submetem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotanento do prazo.
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CLAUSULA SEXTA - D0 PAGAMENTO
6.1. Os paganentos sefao realizados mediante apresentapao de nota fiscal, contendo:
a) Data de emissao;
b) Estar enderecada a Prefeitura e/ou seus respectivos Fundos Municipais de Satde, Assistencia
Social,  Meio  Ambiente  e  Educapfro  de  Augustin6polis/TO,  conforme  CNPJ  e  endereco  do
6rgao solicitante.
c) Valor unitdrio;
d) Valor total;
e) Mengao ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.
6.2. 0 gestor do contrato somente atestara o servigo e liberara a(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s)
para pagamento quando cunpridas pela Contratada, todas as condig6es pactuadas.
6.3. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA devefa protocolar na Sede da Prefeitura,
Nota Fiscal/Fatura, especificando o servigo, devendo estar formalmente atestado pelo servidor
designado para tal.

a        Si:ca?ff:#=d::::msienr£::alo£Z£:t°erieaT aaiei:?£d£|ni:Led;:;ftya:°;Sa[:r ::tea:i9:°valdoar t¥:t,:
devidamente atestada, seguido de recibo de quitapao e requerimento solicitando o pagamento
do valor faturado, acompanhados das certid6es necessarias.
6.5.  Caso  a  proponente  nao  protocolize  seu  pedido  de  paganento  nos  prazos  avengados,
reserva-se  a  Contratante  o  direito  de  pagan  o  valor  da Nota Fiscal/Fatura,  somente  no  mss
subsequente sem alterapao de valor, ou aplicapao de qualquer cominapao legal.
6.6 0 eventual erro mos 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 - D0 CONTRATO
7.1  Por se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens, o Contrato decorrente
desta licitapao podera 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 convocapao para a sua formalizapao, podendo ser prorrogado uma

a        a: ¥::'apr°: i8r?i[top:n;°odn:ian£;as;Tsae9£epsr:jr:]yz£;€:sn:*]6°e:°pr¥v.£s6£sd:o[eA::.881.6d6a6£9:S£:bL::.na
7.3. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderao ser convidadas a
firmar  contratap6es  de  fomecimento,  mediante  autorizapao  do  Setor  de  compras  e  licitapao,
observadas as condig6es fixadas neste instrunento, no Edital e as determinap6es contidas na
legislapao pertinente.
7.4.  Aplica-se aos contratos de fomecimento decorrentes de registro de precos o disposto no
Capitulo Ill,  da Lei  Federal n.°  8.666/93,  com suas respectivas alterap6es posteriores, no que
couber.

CLAUSULA 0ITAVA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJHTO
8.1. A administragao nao estara obrigada a adquirir os pontos de internet banda larga por meio
de link dedicado com acesso via fibra 6ptica da detentora da Ata de Registro de Precos, mas
quando o fizer, poderd vir a requisitar quantidade equivalente a no mfnimo loo/o (dez por cento)
do item registrado.
8.2  Sempre  que  julgar  necessino,  a  Contratante  solicitari,  durante  a  vigencia  da  ARP,  a
execngao dos servicos registrados, na quantidade necessala, mediante a entrega da Ordem de
Fomecimento  e  Nota  de  Empenho,  podendo  ainda  ser  flrmado  contratos  parciais  ou  do
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8.3.  A ordem de fomecimento,  consubstanciada em oficio,  devera conter data de expedieao,
quantidade  pretendida,  local  e  prazo  para  entrega,  descrigao  dos  items  solicitados,  precos
unitario e total, carimbo e assinatura do responsavel pela requisigao.
8.4. A criterio da Contratante, os pontos de internet banda larga por meio de link dedicado com
acesso via fibra 6ptica sefao  submetidos a verificapao,  cabendo ao  fomecedor a substituieao
dos que vierem a ser recusados, no prazo maximo de 02 (dois) dias.
8.5.  0 aceite/aprovapao dos produtos pela Contratante nfo exclui a responsabilidade civil do
fomecedor por vicios  ou defeitos  de quantidade  ou qualidade  dos produtos  ou disparidades,
com  as  especificap6es  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
carater urgente que impossibilite o seu cumprimento, tao logo esta seja verificada, e prestar os
esclarecimentos  que julgar necessatos  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 devidaniente caracterizado e
comunicado a empresa, sem que a esta caiba direito de indenizapao.
8.8.  Correfao  por conta exclusiva da Contratada as  despesas  com frete,  transporte,  seguro  e
demais  custos  advindos  da execugao  dos  servigos  e  entrega do  objeto  nas  dependencias  da
Contratante.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer clausulas  ou condig6es  do  presente  edital,  mediante
competente  autorizapao  do  Setor  de  Compras  e  Licitap6es,  serao  aplicadas  as  penalidades
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, al6m das sang6es administrativas, garantindo
sempre a ampla defesa e o contradit6rio.
9.2.  Qualquer atraso na execngao das obrigap6es assumidas devefa, obrigatorianente, constar
de justificativa  protocolada  no  6rgao  emitente  da  Nota  de  Empenho,  dirigida  a  autoridade
competente ate o 3° (terceiro) dia dtil 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 ds sanc6es e multas previstas no Termo de Referencia.
9.4. 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 - DA DIVULGACAO DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
10.1. Os precos registrados e a indicapao dos respectivos Fomecedores detentores da Ata sefao
publicados no Dial:io oficial do Municipio e divulgados em meio eletr6nico.

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA  -  DAS  CONDICOES  DE  RECEBIMENTO  DO
OBJETO
11.1. 0 objeto da presente licitapao sera recebido pela Secretaria Municipal de Administrapao,
atraves de servidor responsavel, mediante Termo de Constatapao e Recebimento dos produtos,
o qual devera atestar seu recebimento.
11.1.1. 0 objeto sera recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissao, que procedera a conferencia
de sun conformidade com as especificap6es, caso nao haja qualquer impropriedade explicita,
sera aceito esse recebimento;

I-i,/.rf
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®b)  Definitivanente,  em  ate  03  (tres)  dias  uteis,  ap6s  o  recebimento  provis6rio,  mediante,

``atesto"  na nota fiscal/ fatura,  depois  de  comprovada a adequapao  aos  termos  contratuais  e

afericao do direito ao pagamento.
11.2.   0   recebimento   e   a   aceitapao   do   objeto   desta   licitapao   estao   condicionados   ao
enquadramento nas especificap6es do objeto, descritas no Termo de Referencia e obedecerao
ao  disposto no  Art.  73,  incisos  I  e  11,  e  seus pafagrafos  da Lei n.°  8.666/93,  no que  lhes  for
aplicavel.
11.3.  0  Municfpio  reserva para si  o  direito  de recusar os produtos  fomecidos em desacordo
com    o    edital,    devendo    estes    ser    substituidos    ou   complementados,    a   expensas    da
CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.
11.4. 0 recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, nao exclui a responsabilidade do
FORNECEDOR REGISTRADO quarto aos vfcios ocultos, ou seja, s6 manifestados quando da
sua  normal  utilizapao  pela  Secretaria  requisitante,  nos  termos  do  C6digo  de  Defesa  do
Consuniidor (Lei n° 8.078/90);
11.5.  A  contratante  indicafa  servidor responsavel,  designado  para esse  fim  que,  anotara em
registro pr6prio todas as ocorr6ncias relacionadas com a execugfo do objeto, determinando o
que for necessalo a regularizapao das faltas ou defeitos observados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENT0 DA ATA DE REGISTR0
DE PRECOS
12.1. A presente ata de registro de pregos podera ser cancelada de pleno direito:
12.1.1.  Pelo  Setor  de  Compras  e  Licitap6es,  mediante  comunicapao  da unidade  requisitante,
quando:
12.1.1.1 as detentoras nao cumprirem as obrigap6es dela constantes;
12.1.1.2  as  detentoras  nao  retirarem  a  nota  de  empenho  no  prazo  estabelecido  e  a unidade
requisitante nao aceitar suas justificativas;
12.1.1.3  as  detentoras  derem  causa  a  rescisao  administrativa  de  contrato  decorrente  deste
instrumento de registro de precos, em algumas hip6teses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou
XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterap6es posteriores;
12.1.1.4. Em qualquer das hip6teses de inexecngao total ou parcial de contrato decorrente deste
instrunento de registro;
12.1.1.5. Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

{J         A2±£Li9s.tr:;:o.rar6es  de  interesses  ptiblicos  devidanente  demonstrados  e  justificados  pe|a
12.1.2.   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 alterap5es posteriores.
12.1.2.1.  A  solicitapao  das  detentoras  para  cancelamento  dos  pregos  registrados  devera  ser
dirigida ao Setor de Compras e Licitapao, facultada a ele a aplicapao 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 comuhicada por correspondencia com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de pregos.
12.2.1   No   caso   de   ser   ignorado,   incerto   ou   inacessivel   o   enderego   das   detentoras,   a
comunicapao   sera  feita  por  publicapao  no  Diario   Oficial  de  praxe,  por  2   (duns)  vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o prego registrado a partir da tiltima publicapao.
12.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata devan comunicar imediatanente a ao Setor
de Compras  e  Licitapao,  qualquer alterapao  ocorrida no  endereeo, telefone,  conta bancaria e
outras julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia e outros documentos.
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CLAUSULA  DECIMA  TERCEIRA  -  DA  AUTORIZACA0  PARA  AQUISICA0  E
EMISSA0 DE NOTA DE EMPENH0
13.1. As aquisig6es do objeto desta Ata de Registro de Precos sefao autorizadas, caso a caso,
pelo  responsavel  direto  pela  Unidade  Administrativa  Solicitante  ou  por  quem  o  Prefeito
Municipal  previanente  determinar,  ap6s manifestapao  favoravel  da Contabilidade,  quarto  a
apresentapfo de disponibilidade oxpamentata para a aquisicao pretendida.

CLAUSULA  DECIMA  QUARTA  -  D0  CONTROLE  E  DAS  ALTERACOES  DE
PRECOS
14.1.   Conforme  o   Decreto  Federal  n°   7892/2013,   durante   a  vigencia  da  ata,   os  pregos
registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redngao dos pregos praticados no
mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  servigos  ou  bens  registrados,  cabendo  ao  6rgao
gerenciador  promover  as  negociap6es  junto   aos  fomecedores,   observadas  as  disposie6es
contidas na alinea "d" do inciso 11 do caput do art. 65 da Lei n ° 8.666, de 1993.
14.2. Quando o prego registrado tomar-se superior ao preeo praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao gerenciador convocara os fomecedores para negociarem a redugao dos
pregos aos valores praticados pelo mercado.
14.3.  Os  fomecedores  que  nao  aceitarem  reduzir  seus  pregos  aos  valores  praticados  pelo
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicapao de penalidade.
14.4. A ordem de classificapao dos fomecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores
de mercado observafa a classificapao original.
14.5. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos precos registrados e o fomecedor nao
puder  cumprir  o  compromisso,   o  6rgao  gerenciador  podefa;   a)  liberar  o  fomecedor  do
compromisso  assumido,  caso  a comunicapao ocorra antes do pedido  de  fomecimento,  e  sem
aplicapao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociapao.
14.6. Nao havendo exito nas negociap6es, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogapao da
ata de  registro  de  precos,  adotando  as  medidas  cabiveis  para  obtengao  da  contratapao  mais
vantajosa.
14.7.  0 registro do  fomecedor sera cancelado quando:  a)  descumprir as condig6es da ata de
registro  de  pregos;  b)  nao  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrunento  equivalente  no  prazo
estabelecido pela Administrapao, sem justificativa aceifavel; c) nao aceitar reduzir o seu prego
registrado, na hip6tese deste se tomar superior aqueles praticados no mercado;
14.8. 0 cancelamento de registros nas hip6teses previstas acima, sera formalizado por despacho
do 6rgfo gerenciador, assegurado o contradit6rio e a anpla defesa.
14.9.  0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente
de   caso   fortuito   ou  forca  maior,   que  prejudique   o   cumprimento   da  ata,   devidanente
comprovados e justificados: a) por razao de interesse pdblico; b) a pedido do fomecedor.
14.10.  A revisao  sera precedida de pesquisa pr6via no mercado fomecedor,  banco  de dados,
indices ou tabelas oficiais e/ou outros meios dispohiveis para levantanento das condig6es de
mercado, envolvendo todos os elementos para fins de gradunr a justa remunerapao do servico
ou fomecimento e no embasanento da decisao de deferir ou rejeitar o pedido.
14.11.  0  6rgao  Gerenciador devefa decidir  sobre  a revisao  dos  pregos  ou  cancelanento  do
prego  registrado  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias  dteis,  salvo  motivo  de  forga  maior
devidanente j ustificado no processo.
14.11.1.  0  prazo  para  analise  e julgamento  de  eventual  pedido  de  revisao  de  precos,  serao
contados  da  data  do  protocolo  e  entrega  completa  da  documentapao  comprobat6ria  pela
contratada.   Ate   a  decisao  final  da  Administrapao  Municipal,  o   fomecimento  do  objeto
solicitado pela area requisitante, devera ocorrer normalmente, pelo preco registrado em vigor.
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14.12.1.1. A recusa injustificada da beneficiata da ata, em fomecedor os servieos ou produtos
solicitados  dentro  do  prazo  estabelecido  no  edital,  ensejara  a  aplicagao  das  penalidades
legalmente estabelecidas.
14.12.  A  Administrapao,  reconhecendo  o  desequilibrio  econ6mico  financeiro,  procedefa  a
revisao dos valores pactuados.
14.13. As alterap6es decorrentes da revisao dos precos serao publicadas no Diario Oficial dos
Municipios.
14.14. Na hip6tese da beneficiata nao efetuar a adequapao dos precos aos de mercado, o Orgao
Gerenciador, a seu crit6rio poderd cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Pregos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACA0
18.1.  A  fiscalizapao  e  o  acompanhamento  da  execngao  do  contrato  cabefao  a  Contratante,
atraves  do   Secretato   Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano   e   Servicos  Pdblicos  deste
Municipio, na pessoa da Secretaria LANNA THAYLLANA 0LIVEIRA DA SILVA, ou por
servidor  devidamente  designado  para  esta  fiscalizapao,  com  poderes  para  verificar  se  os
materiais  serao entregues de acordo com o previsto,  fazer advertencia quanto  qualquer falta,
aplicar multas e demais ap6es necessatas a Contratada.
18.2.  A  fiscalizapao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
prestadora,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfei96es   tecnicas,   e,   na   ocorrencia   desta,   nao   implica   em   co-responsabilidade   da
Administrapao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666,
de  1993.
15.3. 0 fiscal do contrato 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 necessdrio  a regularizapao  das  faltas  ou
defeitos  observados  e  encaminhando   os  apontamentos  a  autoridade  competente  para  as
providencias cabiveis.

cLAusuLA DriclMA SEXTA - DA FONTE DE REcuRsOs
16.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratapao  terao  seus  custos  cobertos  com  os
recursos  financeiros  provenientes  da  Lei  Organentata -  LOA/2022,  nas  seguintes  rubricas
onganentalas:

ORGAO: 03.02.00 - GABINETH DO PREFEIT0
UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE D0 PREFEITO
04.062.0052.2.003 - MANUTENCA0 DA PROCURADORIA JURfDICA
24.721.0059.2.121 -MANUTENCA0 D0 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
3.3.90.39.00 0utros Servigos De Terceiros-Pessoa Juri'dica
1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

6RGAO: 03.03.00 - SEC. DA ADMINISTRACA0 E DESENV. ECONOMICO - SEADE
UNIDADH:  03.03.01  -  SEC.  DA  ADMINISTRACAO  E  DESENV.  ECONOMICO  -
SEADE
04.122.0052.2.012
ADMINISTRACAO
04.122.1204.2.016

-     MANUTENCAO     DA     SECRETARIA     MUNICIPAL     DE

-    MANUTENCAO    DA    DIVISA0    DE    TECNOLOGIA    DA
INFO-CAO
16.452.1311.2.102 -MANUTENCAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA
3.3.90.39.00 0utros Servieos De Terceiros-Pessoa Juridica

00 RES. DE IMPOSTOS
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ORGAO: 03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -SEFAZ
04.123.0054.2.017    -    MANUTENCAO    D0    DEPT.    CADASTRO,    TRIBUTACAO,
FISCALIZACAO E ARRECADACAO

04.123.0054.2.018 -MANUTHNCA0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.128.0058.2.021 -MANUTENCA0 DA CONTABILIDADE MUNICIPAL
3.3.90.39.00 0utros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

0RGAO:   03.05.00  -   SEC.   MUN.  AGRICULTURA  PROD.   DESENVOLVIMENT0
RUFLAL
UNIDADE:  03.05.01  -  SEC.  MUN.  AGRICULTURA  PROD.  DESENVOLVIMENT0
RURE
20.122.0668.2.113    -   MANUTENCA0   DA   SECRETARIA   MUN.    PRODUCA0   E
DESENVOLVIMENT0 RURAL
3.3.90.39.00 0utros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

ORGAO: 03.08.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
27.813.0720.2.129 -MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E
TURISMO
3.3.90.39.00 0utros Servigos De Terceiros-Pessoa Juridica
1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
0RGAO: 03.11.00 -SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCI0
UNIDADE: 03.11.01 -SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO
04.122.0052.2.014    -    MANUTENCAO    DA    SECRETARIA    DE    PLANEJAMENTO
URBANO
3.3.90.39.00 0utros Servigos De Terceiros-Pessoa Jun'dica
1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

6RGAO: 04.12.00 -FUND0 MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 04.12.01 -FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENT0 SOCIAL
08.122.0125.2.028       -       MANUTENCAO       D0       FUNDO       MUNICIPAL       D0
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0122.2.031 -MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
08.334.0052.2.047    -     MANUTENCAO     DO     CVT     -     CENTR0     VOCACIONAL
TECNOLOGICO
3.3.90.39.00 0utros Servieos De Terceiros-Pessoa Juri'dica
1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

08.243.0122.2.036 -MANUTENCA0 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
3.3.90.39.00 0utros Servigos De Terceiros-Pessoa Jun'dica
1.660.0000.000000 TRANSF. FNAS

0RGAO: 05.13.00 - FUND0 MUNICIPAL DE SAtlDE
UNIDADE: 05.13.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAbDE
10.122.0208.2.050 -ENFRENTAMENT0 DA EMERGENCIA COVID-19

Servieos De Terceiros-Pessoa Juridica3.3.90.39.00 0utros

tlFT
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1.602.0000.000777 Bloco de Custeio -SUS Acao Uniao 2lco -COVID19.

10.301.0208.2.052 -MANUTENCAO DO PROGRAMA SAtlDE BUCAL
10.301.0208.2.053 -MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCA0 BASICA EM SAUDE
3.3.90.39.00 0utros Servigos De Terceiros-Pessoa Jun'dica
1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
1.500.1002.000000 ASPS

10.301.0208.2.054 - MANUTENCAO D0 PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAbDE
FAMILIA
3.3.90.39.00 0utros Servieos De Terceiros-Pessoa Juridica
1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS

10.302.0208.2.057 -MANUTENCA0 DA UPA
3.3.90.39.00 0utros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-ENS

10.302.0208.2.060 - MANUTENCA0 D0 FUND0 MUNICIPAL DE SAtlDE
3.3.90.39.00 0utros Servigos De Terceiros-Pessoa Juridica
1.500.1002.000000 ASPS
10.303.0208.2.061 -MANUTENCAO DO CAPS
3.3.90.39.00 0utros Servigos De Terceiros-Pessoa Juridica
1.500.1002.000000 ASPS

10.304.0208.2.063 -MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
3.3.90.39.00 0utros Servieos De Terceiros-Pessoa Jun'dica
1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS

6RGAO: 06.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
UNIDADE: 06.14.01 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENT0
18.542.0052.2.Ilo -MANUTENCAO DO FUND0 DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00 0utros Servicos De Terceiros-Pessoa Jun'dica
1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

6RGAO: 07.15.00 - FUND0 MUNICIPAL DE EDUCACA0
UNIDADE: 07.15.01 - FUND0 MUNICIPAL DE EDUCACAO
12.361.0403.2.073 -MANUTENCA0 DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1005.2.079 -MANUTENCAO DA FUND0 MUNICIPAL DE EDUCACA0
12.365.0122.2.082 -MANUTENCAO DE CRECHES
12.365.0401.2.083 -MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL -PRE ESCOLA
3.3.90.39.00 0utros Servigos De Terceiros-Pessoa Juridica
1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
1.500.1001.000000 MDE

UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB -FUND0 DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
12.361.0403.2.075 -MANUTENCA0 DOENSIN0 FUNDARENTAL - FUNDEB-30%
12.365.0401.2.084 -MANUTENCAO DA PEE ESCOLA -FUNDEB-30%
12.365.0401.2.085 -MANUTENCA0 DA CRECHE -FUNDEB 30%
12.367.0463.2.089 -MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%
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1.540.0000.000000 FUNDEB 30%

6RGAO: 08.16.00 - FUND0 M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E D0 ADOLESCENTE
UNIDADE: 08.16.01 -FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E D0
ADOLESCENTE
08.243.0122.2.032 - MANUTENCAO D0 SERVICO DE ACOLHIMENT0
INSTITUCI0NAL - ABRIG0
08.243.0122.2.033 - MANUTENCA0 DAS AC6ES D0 NUCA
08.243.0122.2.034 - MANUTENCAO FUND0 M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E
ADOLESCENTE
08.243.0122.2.035 -MANUTENCA0 D0 CMDCA
3.3.90.39.00 0utros Servigos De Terceiros-Pessoa Juridica
1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

12.2. Nos termos do paragrafo 2° do art. 7° do Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o
sistema   de   Registro   de   Preeos,   somente   sera  indicada   a  dotagao   oxpanientina  para  a
formalizapfro do contrato ou instrunento habil, conforme segue:

Art. 7° A licitapao para registro de preeos sera realizada na modalidade
de concorrencia, do tipo menor preeo, mos termos da Lei n° 8.666. de
±22iou  na  modalidade  de  pregfro,  nos  termos  da Lei  n°  10.520`  de
2QQ2Le sera precedida de anipla pesquisa de mereado.
§  2°  Na  licitapao  para  registro  de  precos  nfo  e  necessato  indicar  a
dotapao or9amentala, que somente sera exigida para a formalizapao do
contrato ou outro instrunento habil.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1.  Integra esta Ata,  o  Edital  do  Pregao Presencial n.° 041/2022,  as propostas com pregos,

0        :i?::I:[sC::::;Po°:££::o= ::r::dree¥o:i::;£sf]::tfcn;arf:Sc::PareLS:is.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 DECIMA OITAVA - DO 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, 30 de agosto de 2022.
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AVTON[O cArfuE]DA        LAVNA THAbefflA)A OL[VI[RA DA
SILVA

Prefeito Municipal

Testemuthas:

1.

a

Secretalo Municipal de Administrapao
Gerenciadora da ARP

€r_rfe`#ENHT INTERNET
CNPJ: 24.033.669/0001 -48

Flavio Jos6 Sousa Aratjo
Fomecedor

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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