
in.a co ioci.it.rs
XbtGFtuThRAM5#l:;:A.L%

e

®

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA N° 040/2022
PROCESS0 LICITAT6RIO N° 122/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 046/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
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jun'dica de direito ptiblico, inscrita no CNPJ sob o n° 00.237.206/0001 -30, situada na Rua Don Pedro
I, 352, Centro, Augustin6polisITO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANT6NIO
CAYRES  DE  ALREIDA,  brasileiro, casado,  agropecuarista,  portador do RG n°.  579.344  2a Via
SSP/GO,  com  inscrieao  no  CPF  n°.  047.445.601-30,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Presidente
Kennedy,  n°.  525,  Bairro  Boa  Vista,  Augustin6polisITO,  e  de  outro  lado  a  empresa  MARIA
MARQUILENE SOUSA MONTEIRO ALVES-RE, Pessoa Jun'dica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n° 22.305.438/0001-10, sito a Av. D, Quadrta 09, Lt 18, Aureny IV, na cidade de PalmasITO,
neste ato representado por MARIA MARQUILENE SOUSA MONTEIRO ALVES  , brasileira,
empresina,  portadora da Carteira  de  Identidade  n°  947964  SSPITO  e  do  CPF n° 029.708.321-00,
residente na Quadra 26, Lt 08 8, Av. Contomo., Santa Bdrbara, cidade de Palmas/ro, nos termos da
Lei Federal n°.  10.520, de  17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposie6es da Lei Federal n° 8.666, de 23 de junho de 1993. com as alterap6es posteriores, e demais
nomas regulamentares aplicaveis a espe'cie, conforme a classificapao das propostas apresentadas no
Pregao de Registro de Preeos n° 046/2022, Ata de julgamento de Preeos, HOMOLOGADA pelo Sr.
Prefeito  Municipal,  resolve  registrar  os  preeos  para  a  eventual  e  futura  prestapao  de  servicos
especializado em sanitizapao de ambientes, conforme condie5es constantes do Anexo I, que passa a
fazer parte desta, tendo sido o referido prego oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em
10 lugar no certame acima numerado, observadas as condi€des do edital que integra este instrumento
de registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

ORGA0 GERENCIADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTIN6POLIS, pessoa jun`dica de direito ptiblico, inscrita
no CNPJ sob o n°. 00.237.206/Ocol-30, com sede a Rua Don Pedro I,  n° 352 -Centro, nesta cidade
de Augustin6polisITO.

ORGAOS PARTfcIPES :
FUNDO MUNICIPAL DE SAtoE DE AUGUSTIN6POLIS, pessoa jun'dica de direito ptiblico,
inscrita no CNPJ sob o n°.  I I.421.097/0001-22, com sede a Rua Dom Pedro I, n° 275 -Centro, nesta
cidade de Augustin6polisITO.

FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  DE  AUGUSTIN6POLIS,  pessoa jun'dica  de  direito
ptiblico, inscrita no CNPJ sob o n°.  33.338.353/0001-5, com sede a Rua Dom Pedro I,n° 378 -Centro,
nesta cidade de Augustin6polisITO.

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AUGUSTIN6POLIS, pessoa
jun'dica de direito ptiblico, inscrita no CNPJ sob o n°. 14.587.634/0001 -05, com sede a Rua Dom Pedro
I, n° 352 - Centro, nesta cidade de Augustin6polisITO.

FUND0   MUNICIfAL   DOS   DIREITOS   DA   CRIANCA   E   D0   ADOLESCENTE   DE
AUGUSTIN6POLIS, pessoajun'dica de direito priblico, inscrita no CNPJ sob o n°. 22.524.256/0001 -

sede a Rua Dom Pedro I, n° 352 - Centro, nesta cidade de Augustin6polisITO.

RUA DOM PEDRO I, 352, CENTRO, TEL.: 63 34561232

qrd.lit
CEP: 77.960-000 / AUGuSTIN6POLIS -TO
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FORNECEDOR REGISTRADO:
Empresa: MARIA MARQUILENE SOUSA-ME
CNPJ: 22.305.438/0001 -10 Telefone: (63) 3214-5848
Endereco: Av. D, Qd 09, Lt 18, Jardim Aureny, PalmasITO E-mail: dedemax 12 @hotmail.com
Representante Legal: Maria Marquilene Sousa monteiro Alves
Cargo: s6cia-gerente RG: 947964 SSPITO CPF: 029.708.32l-cO

cLAusuLA pRInmlRA - DO OB]ETO
I.I.  Registro de Preeos para contratagao de empresa especializada para a prestapao de  servicos  de
sanitizapao de ambientes para atender a Prefeitura e Fundos Municipais de Augustin6polisITO.
i.2. Este instrumento nao obriga o 6rgao Gerenciador a firmar contratae6es na quantidade estimada,
podendo ocorrer licitap6es especffica para aquisicao do objeto, obedecida a legislapao pertinente, sendo
assegurada a detentora do registro a preferencia de fomecimento, em igualdade de condi?6es.
I .4. Os pre€os e quantitativos registrados para o fomecimento do objeto sao os constantes na tabela
abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ZONA RURAL
Item Ihari¢o Unid. Quart. V. Unit. V. Total

I EscoLA MUNlclpAL SAo Rooun M2 300 R$ 0.74 R$ 6.660,cO
2 ESCOLA MUNICIPAL SAO SILVESTRE M2 3cO R$ 0.74 R$ 6.660,cO
3 ESCOLA MUNICIPAL ENILIO MEDICI M2 3cO R$ 0,74 R$ 6.660,cO
4 ESCOLA MUNICIPAL SOLIDARIA M2 200 R$ 0,74 R$ 4.440.cO
5 ESCOLA MUNICIPAL SOLIDARIA 11 M2 2cO R$ 0.74 R$ 4.440,cO
6 ESCOLA MUNICIPAL JARBAS PASSARINHO M2 200 R$ 0,74 R$ 4.440,00
7 ESCOLA MUNICIPAL AGROVILA I MZ 2cO R$ 0.74 R$ 4.440,cO
8 ESCOLA MUNICIPAL AGROVILA 11 M2 2cO R$ 0.74 R$ 4.440,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ZONA URBANA
Item Descri¢o Unid. Qtryt. V. Unit. V. Total

9 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY M2 200 R$ 0,74 R$ 4.440.00
10 ESCOLA MUNICIPAL ANACLETO PAULINO M2 500 R$ 0.74 RS I I . I 00.00
11 ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL ALVES M2 250 R$ 0.74 R$ 5.550,cO
12 ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA M2 300 R$ 0.74 R$ 6.660,00
13 ESCOLA MUNICIPAL PEQUEN0 PRINCIPE M2 3cO R$ 0,74 R$ 6.660,00
14 ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PAULINO MZ 300 R$ 0,74 R$ 6.660.cO
15 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO M2 2cO R$ 0,74 R$ 4.440,00
16 ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PERMINA M2 5cO R$ 0.74 RS  I I . I cO,cO

17 ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA CAYRES M2 500 R$ 0.74 RS  11. loo.00

FUNDO nauNlclllAI, DE SAUDE

J(Q)

Item nts€ri¢o Unid. Qtrmt. V. Unit. V. Total
I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE M2 500 R$ 0.74 R$ 11.loo,00
2 CAPS M2 900 R$ 0.74 RS 19.980.00
3 UBS DA FAMILIA I M2 300 R$ 0,74 R$ 6.660,cO

4 UBS DA FAMILIA 11 M2 400 R$ 0,74 R$ 8.880,00
5 UBS DA FAMILIA Ill MZ 400 R$ 0,74 R$ 8.880,cO
6 UBS DA FAMILIA IV M2 4cO R$ 0.74 R$ 8.880.00
7 UBS DA FAMILIA V M2 400 R$ 0.74 R$ 8.880,00

8 UBS DA FAMILIA VI M2 I.350 R$ 0,74 R$ 29.970.00

9 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA M2o I.276 R$ 0,74 R$ 28.327,20
10 rosTO DE Apolo DE SAUDE ITAUBA M2 loo R$ 0.74 R$ 2.220,cO
11 POST0 DE APOIO DE SAUDE P.A TRES IRMAOS M2 2cO R$ 0.74 R$ 4.440.00
12, CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA M2 400 R$ 0.74 R$ 8.880.cOFT_                       . «fiif) \
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PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS

Item Descrieao Unid. Quant. V. Unit. V. Total

I PREFEITURA MUNICIPAL M2 352 R$ 0.74 R$ 2.604,80
2 AGRICULTURA E AMOXARIFADO M2 160 R$ 0.74 R$  1 . I 84,cO
3 SETOR CENTRAL DE ABASTECIEMENTO M2 3cO R$ 0,74 R$ 2.220,cO
4 DEPARTAMENT0 RESOLVE M2 680 R$ 0.74 R$ 5.032,cO

FUNDO MUN. DESENVOLVIRENTO SOCIAL
Item mric5o Unid. Ouant. V. Unit. V. Total

I SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL M2 560 R$ 0,74 R$ 4. 144.00
2 CRAS M2 759 R$ 0,74 R$ 5.616.60
3 CREAS M2 2cO R$ 0,74 RS  I.480,cO

4 CONSELHO TUTELAR M2 120 R$ 0.74 R$ 888,00

FUNDO MUN. DOs DmEITOs DA CRIANCA E DO ADOLEscENTE
Item Descri§ao Unid. Qunnt. V. Unit. V. Total

I CASA ABRIGO CORACA0 DE MAE M2 480 R$ 0.74 R$ 3.552,00

®

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE D0 REGISTRO DE PRECOS
2.1. 0 registro de preeos formalizado na presente Ata tern validade de  12 (doze) meses, contados a
partir da sua publicapao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS
3. I . A presta€ao de servieo de Sanitizapao sera feita sempre que demandada pela Administrapao. em
todas as dependencias intemas e extemas dos im6veis penencentes ao poder priblico municipal, de
acordo com a metodologia adequada.

cLAusuLA QUARTA - DA sANITlzACAo DE ArmlENTEs
4.I. 0 processo de sanitizapao compreende o tratamento de todos os ambientes,  incluindo paredes,
tetos, pisos, carpetes, dutos de ar, ar condicionado e demais mobiliatos, devendo ser realizado por
empresa devidamente cadastrada no 6rgao ptiblico competente ;
4.2. Os produtos de sanitizapao serao aplicados em paredes. calpetes. cortinas, forros de teto. caixas-
box. Iivros, mesas, balc6es, amrfuos. arquivos. prateleiras, persianas, ben como nos demais m6veis
existentes;
4.3.  A  CONTRATADA  devefa  arcar  com  quaisquer  Onus  decorrentes  da  necessidade  de  uso  de
equipamentos e/ou produtos suplementares, necessfrios ao fiel e perfeito cumprimento do objeto deste
Termo de Referencia.

CLAUSULA QUINTA - DOS EQUIPARENTOS E PRODUTOS DE SANITIZACAO
5.1.  Todos os equipamentos a serem utilizados  mos  servicos. como escadas.  mascaras de prote¢ao,
recipientes, bombas dispersoras e demais equipamentos que se fizerem necessarios, serao fomecidos
pela CONTRATADA. permanecendo sob sua guarda e responsabilidade durante toda a execueao dos
servi€os,  nao  cabendo  a  CONTRATANTE  nenhuma responsabilidade  por avarias,  furto  ou  dano,
porventura existentes;
5.2. Os produtos de sanitizapao dever5o ser fomecidos pela COI\ITRATADA em quantidade suficiente
para  a  perfeita  execueao  dos  servicos,  de  modo  que  garantam  eficacia  no  combate  aos  principais
microrganismos que possam ser prejudiciais a satide humana;
5.2.I.  A  CONTRATADA  deveri  dispor de  equipamentos  e  utensilios  necessinos  a  proteeao  dos
computadores e demais equipamentos eletr6nicos que estejaln mos ambientes a serem sanitizados.

.:_.     i-.E== .-....-i.= ..--.   i .----.    =.     -=.rJ        RE
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5.2.2. Os produtos utilizados no processo de sanitizaeao devefao ser incolores, nao causar manchas e
encontrarem-se devidamente registrados e aprovados pelos Ministerios da Saride e da Agricultura, com
comprovapao de que nao sao nocivos a satide humana e nao provocam danos ao meio ambiente.

CLAUSULA SEXTA - DAS CARACTERfsTICAS GERAIS DOS PRODUTOS
6.I.   Os   produtos   quinicos   utilizados   nas   aplicap6es   deverio   ter,   no   minimo,   as   seguintes
caracten'sticas:
6.1. I . Ser preparados e apropriados especificamente para cada local, sendo in6cuos a satide humana e
nao poderao provocar manchas nos locais de aplicapao;
6.I.2. Ser de boa qualidade, alto alcance de exterminio e que atendam a resolueao RDC n° 52, de 22
de outubro de 2009 da ANVISA e demais normas vigentes;
6.I.3.  Estar devidamente  registrados  e  liberados  pelo  Minist6rio  da  Saride,  conforme  estabelece  a
Agencia Nacional de Vigilfrocia Sanitaria (ANVISA) e demais normas vigentes; 6. I .4. Ser permitidos
pela Portaria n° 10/85 e suas atualizapdes da Agencia Nacional de Vigilincia Sanitata do Ministerio
da Satide e que tamb€m atendam a Portaria n° 321/97 do citado 6rgao;
6. I .5. Obedecer aos demais parametros estabelecidos na Portaria n° 10/85-MS/SNVS (atualizada), na
Lei  6.360/76,  RDC  de  n°  184/01-  ANVISA,  RDC  de  n°  34/2010-ANVISA,  RDC  de  n°  339/05-
ANVISA, Portaria DISAD 10/80, Portaria n° 09"S/SNVS/87, RDC de n° 29/10-ANVISA, RDC de
n° 30/llANVISA e demais normas vigentes;
6.1.6. Sempre que possivel, os servieos sefao realizados com uso de equipamentos que garantam maior
produtividade,  padrao  de  qualidade,  e  menores  impactos  a  satide  dos  prestadores  de  servicos
envolvidos;

cLAusuLA sriT"A . DA EQulpE TECNlcA PARA REALlzAR Os sERVIcOs
7.1.  Para a execu€ao dos  servi€os,  objete  do presente Termo de  Referencia,  a empresa contratada
disponibilizara o quantitativo de pessoal t6cnico suficiente para o perfeito cumprimento das atividades
a serem desenvolvidas, devendo cumprir o prazo definido para a execueao dos servicos, sob pena de
inadimplemento contratual ;
7.2.  A  CONTRATADA  devefa apresentar a lista do pessoal  t6cnico,  devidamente identificado,  ao
Gestor  do  Contrato,  para  liberapao  do  acesso  as  dependencias  das  Unidades  Ptiblicas  e  demais
Departamentos, para execueao dos servicos;
7.3.  Os  empregados  da CONTRATADA devefao apresentar-se devidamente uniformizados para  a
execucao dos servi¢os,  ben como portar os equipamentos de protecao  individual  (EPI's) exigidos,
conforme legislaeao vigente;
7.4. Os servieos deverao ser executados por profissionais qualificados e habilitados, sob a supervisao
direta  da  CONTRATADA,  obedecendo  rigorosanente  aos  procedimentos  recomendados  pelos
fabricantes e as normas vigentes deteminadas pelos 6rgaos competentes.

CLAUSULA  TERCEIRA  -  DA  RETODOLOGIA  DE  AVALIACAO  DA  QUALIDADE  E
ACEITE DOS SERVICOS EXECUTADOS
8.I.  A  atestapao  da  fatura  conespondente  a  execueao  dos  servicos  prestados  cabers  ao  Setor  de
Controle lntemo, ou pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalizapao dos servi€os.
8.2.  Os  servicos  serao recebidos  provisoriamente  ao final  das  aplicapdes,  pelo(a)  responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizapao do contrato, para efeito de posterior verificapao de sua conformidade
com as especificap5es constantes neste Termo de Referfencia e na proposta.
8.3.  Os  servicos  poderao  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificap6es     constantes     neste     Termo     de     Referfencia     e     na     proposta,     devendo     ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, is custas da Contratada, sem
prejufzo da aplicapao de penalidades.
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cLAusuLA NONA - DA PERIODICIDADE E GARAr`ITIA Dos sERVICoS
9.I. Os servieos deverao ser realizados a cada 6 (seis) meses ou confome solicitapao e emissao de
ordem de servieo pela CONTRATANTE;
9.2. A CONTRATADA obriga-se a garantir, pelo prazo de no mi'nimo 06 (seis) meses e os servi¢os
prestados.   comprometendo-se   a  adotar  as   medidas  corretivas   necessatas,   sem   Onus   algum   a
CONTRATANTE, no prazo de 72 (setenta e duas) horas da notificapao feita pela CONTRATANTE,
sob pena das sane6es previstas em lei e/ou no edital. Poderao ser solicitados servieos emergenciais em
casos de aumentos significativos de quaisquer vetores descritos neste Temo de Refeiencia.

cLAusuLA DEclMA . DOs cRITriRIOs AMBIENTAls
10. I . Serao observados o que disp5es os criterios de sustentabilidade ambiental na Instrueao Normativa
n.0 01 de l9/Jan/2010 da SLTI/MPOG e demais legislaeao vigente, visando obter uma maior economia
no consumo de energia e de agua.
10.2.  Os  servieos  deverao  ser  planejados  e  executados  visando  a  economia  da  manuteneao  e
operacionalizapao  das  edificap6es,  na  reducao  do  consumo  de  energia  e  de  agua,  ben  como  na
utilizapao de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental, tais como:  utilizapao de
materiais que sejam reciclados, reutilizaveis e biodegradaveis;
10.3. Deve ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a
execucao e manuten€ao.
10.4. A empresa contratada deveri adotar as seguintes priticas de sustentabilidade na execucao dos
servieos, quando couber:

a)   Adotar medidas para evitar o desperdfcio de agua tratada;
b)   Fomecer aos empregados os equipamentos de seguran€a que se fizerem necessinos, para a

execucao de servi?os
10.5.  Importante  destacar que  todos  os  servieos  serao executados  ap6s  definicao do cronograma e
autorizapao pela Fiscalizapao e ainda de acordo com a disponibilidade onganentata.

CLAUSULA DECIMA PRIREIRA -COMPROVACAO DOS SERVICOS:
11.1. Conforme Artigo 20 da Resolucao RDC n° 52/2009, a empresa especializada deve fomecer ao
cliente o comprovante de execueao de servi€o contendo, no minimo, as seguintes informa€6es:

a)   none do cliente,
b)   endereeo do im6vel,
c)   praga alvo,
d)   data de execu€ao dos servi€os,
e)   prazo de assistencia te'cnica dos servieos por praga alvo,
f)   grupos quinicos dos produtos eventualmente utilizados;
g)   nome e concentrapao de uso dos produtos eventualmente utilizados
h)   orientapdes pertinentes aos servi?os executados;
i)    none  do  responsavel  te'cnico  com  o  ntimero  do  seu  registro  no  conselho  profissional

correspondente;
j)    ntimero do telefone do centro de informapao toxicol6gicas, e
k)   identificapao da empresa especializada prestadora do servieo com: razao social, none fantasia,

endere?o, telefone e ntimero das liceneas sanitatas e ambientais com os respectivos prazos de
validade.

I I.1. I . Deverd ser anexado modelo dos Certificados e Laudos Te'cnico de Sanitiza€ao.
I I.2. Ap6s recebimento da nota de empenho/requisieao. deveri o CONTRATADO disponibilizar no
maximo em 24 (vinte e quatro) horas o objeto do certame, sob pena de aplicap6es de sane6es previstas
nesta Ata, podendo ser prorrogado o prazo em ate mais 24 horas mediante justificativa devidamente
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CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA  -  DA  ADMINISTRACAO  DA  PRESENIu  ATA  DE
REGISTRO DE PRECOS
12.I.   A  Administraeao  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preeos  cabers  ao  Pregoeiro  e  o   seu
gerenciamento cabefa a Secretata Municipal de Administrapao e Desenvolvimento Econ6mico, na
pessoa da Secretata, Sra. LANNA THAYLLANA OLIVEIRA DA SELVA.

cLAusuLA  DriclMA  TERCEIRA  -  DA  uTELlzACAO  DA  ATA  POR  6RGAO  Ou
ENTDADE NAO PARTICIPANTE
13.1 0 6rgao Gerenciador se utilizara desta Ata de Registro de Preeos, respeitadas, no que couber, as
condi€6es e as regras estabelecidas na Lei n.a 8.666/93, no Decreto n.° 7.892/13  e na IN-SLTI n.°
01/2010, relativas as compras pelo Sistema de Registro de Pre€os.
13.2 Nos termos do artigo 22 do Decreto n.° 7.892/13, desde que devidamente justificada a vantagem,
a ata de registro de preeos, durante sua vigencia, podefa ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade
da administrapao ptiblica federal que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante anuencia

T:.£rfa;e8ae::necffeatdu°:.acrescimosnosquantitativosfixadospelaataderegistrodepre€os.inclusiveo
acrdscimo de que trata o §  1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
13.4. Os 6rgaos e entidades que nao participaram do r,egistro de preeos, quando desejarem fazer uso da
ata  de  registro  de  pre€os,  deverao  consultar  o  Orgao  Gerenciador  para  manifestae5o  sobre  a
possibilidade de adesao.
13.5.  Cabera  ao  fomecedor  classificado,  observadas  as  condi€6es  nela  estabelecidas,  optar  pela
aceitapao  ou  nao  do  fomecimento  deconente  de  adesao,  desde  que  nao  prejudique  as  obrigap6es
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgao Gerenciador.
13.6 As aquisie6es ou contratap6es adicionais a que se refere este item da ATA nao poderao exceder,

:e°gris:rra8dao°s::a::ti:ardee:is°troq::n;::::sdp°:aqou8rtr;gotivG°esre:::a:toer?Scodn°fo[isetmpFe::::uac:ni°c:::6[£,°d:
Art. 22, do DECRET0 N° 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

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

deconente das ades6es a ata de registro de pre€os nao excederi, na totalidade,
ao qufntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preeos
para o 6rgao gerenciador e para os 6rgaos participantes. independentemente do
ndmero de drgaos nao participantes que aderirem".

13.7. Ap6s a autorizapao do 6rgao Gerenciador, o 6rgao nao participante deveri efetivar a aquisi€ao
ou contrataeao solicitada em ate noventa dias. observado o prazo de vigencia da ata.
13.8. Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranea do cumprimento pelo fomecedor
das obrigap6es contratualmente assumidas e a aplicapao, observada a ampla defesa e o contradit6rio.
no  regular  processo  administrativo,  de  eventuais  penalidades  deconentes  do  descumprimento  de
clausulas contratuais, em relapao as suas pr6prias contratap6es, informando as ocorrencias ao 6rgao
Gerenciador.
13.9. i facultada aos 6rgaos ou entidades municipais. distritais ou estaduais a adesao a ata de registro
de pre€os do 6rgao Gerenciador.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - D0 PAGARENTO
14. I . Os pagamentos sefao realizados mediante apresentapao de nota fiscal. contendo:

a)   Data de emissao;
b)   Estar  endere€ada  a  Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis  e/ou  Fundo  Municipal,  6rgao

solicitante, com seu respectivo CNPJ e endere€o.

;ck~iL¥:::::ont]ati¥°'                                               Qu' `   ap     \
/  4,      ,'\                                      RUADOMPEDRol,352,CENTRO,TEL.:6334561232    ~

CEP: 77.960-OcO / AUGUSTIN6POLIS -TO
' I
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®          e)   Mencao ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.

14.2.  0  gestor do  contrato  somente  atestara  a  entrega dos  produtos  e  liberari  a(s)  Nota(s)  Fiscal
(is)Alatura(s) para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condiedes pactuadas.
14.3. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA devefa protocolar na Sede da Prefeitura, Nota
Fiscal/Fatura, especificando o produto, devendo estar formalmente atestado pelo servidor designado
para tal.
14.4. 0 pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresentapao da Nota Fiscal/Fatura
discriminando o produto, a quantidade fomecida, o valor unitario e o valor total, devidamente atestada,
seguido   de   recibo   de   quitapao   e   requerimento   solicitando   o   pagamento   do   valor   faturado,
acompanhados das certiddes necessatas.
14.5. Caso a proponente nao protocolize seu pedido de pagamento mos prazos aveneados, reserva-se a
Contratante o direito de pagan o valor da Nota Fiscal/Fatura, somente no mss subsequente sem alterapao
de valor, ou aplicaeao de qualquer cominaeao legal.
14.6.  0  eventual  eno  nos  valores  constantes  da  nota  fiscal/fatura  sera  comunicado  a  Contratada,
ficando o pagamento sustado/suspenso ate a correeao do erro.
14.7. 0 pagamento ficara condicionado ate que a Contratada atenda a todas as condiedes de habilitapao
no que diz respeito a regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONTRATA€AO
15.1  A empresa vencedora sera convocada para assinar a pe€a contratual, a qual tefa o prazo de no
matimo 05 (cinco) dias, contados da convoca€ao para a sua formalizapao, podendo ser prorrogado uma
s6 vez, por igual pen`odo, nas situapdes previstas no §  1° do art. 64 da lei n°. 8.666/93, sob pena de
decair o direito a contratapao, sem prejuizo das sane6es previstas no Art. 81  da mesma Lei.
15.2. Nos termos do pafagrafo 2° do art. 7° do Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o Sistema
de Registro de Pre?os, a dotapao or€amentata sera indicada no ato da formalizapao do contrato ou
instrumento habil, sendo que, neste processo, a pe€a contratual sera substitufda pela Nota de Emprenho;
15.3. Em sendo necessato a confeceao de pe€a contratual para ser utilizada para a contratapao do saldo
registrado, sua minuta sera objeto de analise por parte dos 6rgaos de controle do 6rgao contratante.

CLAUSULA DECIMA SEXTA DA ENTREGA E RECEBIRENTO
16. I . A administra€ao nao estari obrigada a adquirir servieos da detentora da Ata de Registro de Preeos,
mas quando o fizer, poderi vir a requisitar quantidade equivalente a no minimo 10% (dez por cento)
do item registrado.
16.2 Sempre que julgar necessato, a Contratante solicitar4 durante a vigencia da ARP, a entrega dos
servieos registrados. na quantidade necessata, mediante a entrega da Ordem de Entrega e Nota de
Empenho, podendo ainda ser firmado contratos parciais ou do quantitativo global.
16.3. A ordem de servi?o, consubstanciada em offcio, deveri conter data de expedieao, quantidade
pretendida, local e prazo para entrega, descrieao dos itens, preeos unitato e total. carimbo e assinatura
do responsavel pela requisieao.
16.4.  A  criterio  da  Contratante,  os  servieos,  objeto  deste  registro  de  preeos,  serao  submetidos  a
verificapao, cabendo ao fomecedor a substituieao dos que vierem a ser recusados, no praLzo mckimo de
02 (dois) dias.
16.5. 0 aceite/aprovapao pela Contratante nao exclui a responsabilidade civil do fomecedor por vfcios
ou  defeitos  de  quantidade  ou  qualidade  dos  produtos  ou  disparidades,  com  as  especificae5es
estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo a Contratante as faculdades previstas no art.  18
da Lei n° 8.o78/90.
16.6. A Contratada deveri comunicar, por escrito, a ocorrencia de qualquer anormalidade de carater
urgente que impossibilite o seu cumprimento, fro logo esta seja verificada. e prestar os esclarecimentos
que julgar necessinos a Contratante ate 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega.

•|ds`r:f^
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16.7. A Contratante podefa se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo com a
proposta apresentada pela empresa vencedora, fato que sera devidamente caracterizado e comunicado
a empresa, sem que a esta caiba direito de indenizapao.
16.8. Correrao por conta exclusiva da Contratada as despesas com frete, transporte, seguro e demais
custos advindos da realiza€fo dos servieos nas dependencias da Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES
17.I.   Pelo  descumprimento  de  quaisquer  clausulas  ou  condi€des  do  presente  edital,   mediante
competente autorizapao do Setor de Compras e Licita€6es, serao aplicadas as penalidades previstas mos
artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, al6m das san€6es administrativas, garantindo sempre a ampla defesa
e o contradit6rio.
17.2.  Qualquer atraso  na exeoueao  das  obrigap6es  assumidas  devefa,  obrigatoriamente,  constar de
justificativa protocolada no 6rgao emitente da Nota de Empenho, dirigida a autoridade competente ate
o 30 (terceiro) dia titil anterior a data prevista para o fomecimento dos produtos;
17.3. Nao acolhida a justificativa de atraso ou nao tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-se-a as
san€des e multas previstas no Termo de Referencia.
17.4.  As  penalidades  sefao  aplicadas  atrav6s  de  Processo  Administrativo  a  cargo  da  Secretaria
Municipal de Administrapao e Desenvolvimento Econ6mico, no qual serao assegurados a empresa o
contradit6rio e a ampla defesa.
17.5 As sane6es administrativas serao registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA 0ITAVA - DA DIVULGACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
18.I.  Os  precos  registrados  e  a  indicapao  dos  respectivos  Fomecedores  detentores  da  Ata  serao
publicados no Di6rio oficial do Municfpio e divulgados em meio eletr6nico.

cLAusuLA DriclMA NOvA - DAs cONI]Ic6Es DE RECEBIRENTO
19.1.  0  objeto  da  presente  licita€ao  sera  recebido  pela  Secretaria  Municipal \de  Administrapao  e
Desenvolvimento Econ6mico. na pessoa da Secretdria, ou atrav6s de servidor responsavel, mediante
Termo de Constataeao e Recebimento dos servieos, o qual deveri atestar seu recebimento.
16. I . I . 0 objeto sera recebido da seguinte forma:

a)   Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissao, que procederi a conferfencia de
sua conformidade com as especificap6es, caso nao haja qualquer impropriedade explfcita, sera
aceito esse recebimento;

®       b)  Pae:I:::£¥,¥ae#:t::a,a!:f:i:dd°ejsc)odiapsr:;eat:;aa¥:e°q:eac€eabo.T:sn::#::I:::'t:'a::qs]:£;::tae:t::
direito ao pagamento.

19.2. 0 recebimento e a aceitapao do objeto registrado estao condicionados ao enquadramento nas
especifica€6es do objeto, descritas no Termo de Referfencia e obedecerao ao disposto no Art. 73, incisos
I e 11, e seus paragrafos da Lei n.a 8.666/93, no que lhes for aplicavel.
19.3. 0 Municfpio reserva para si o direito de recusar os servieos prestados em desacordo com o edital,
devendo estes ser substitufdos ou complementados, a expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe
agregue direito ao recebimento de adicionais.
19.4.  0  recebimento  definitivo  dos  servicos,  objeto  do  Edital,  nao  exclui  a  responsabilidade  do
FORNECEDOR REGISTRADO quarto aos vfcios ocultos, ou seja, s6 manifestados quando da sua
nomal utilizapao pela Secretaria requisitante, nos termos do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90);
19.5. A contratante indicafa servidor responsavel, designado para esse fin que, anotari em registro
pr6prio todas as ocorrfencias relacionadas com a execucao do objeto, determinando o que for necessirio
a regularizapao das faltas ou defeitos observados.

-'£`i
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CLAUSULA VIGES"A - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
20.1. A presente ata de registro de preeos poderi ser cancelada de pleno direito:
20. I . I . Pelo Setor de Compras e Licitapdes, mediante comuhicacao da unidade requisitante, quando:
20. I . I . I as detentoras nao cumprirem as obrigap6es dela constantes;
20. I . I .2 as detentoras n5o retirarem a nota de empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante
nao aceitar suas justificativas;
20. I . I .3 as detentoras derem causa a rescisao administrativa de contrato decorrente deste instrumento
de registro de precos, em algumas hip6teses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou XVII, da Lei Federal
8.666/93, com as respectivas alterae6es posteriores;
20.1.I.4.  Em  qualquer  das  hip6teses  de  inexecue5o  total  ou  parcial  de  contrato  decorrente  deste
instrumento de registro;
20. I .1.5. Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
20.I.I.6.   Por   raz6es   de   interesses   ptiblicos   devidamente   demonstrados   e   justificados   pela
Administrapao.
20. I .2. Pelas detentoras, quando mediante solicitaeao 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 alterae6es posteriores.
20. I .2. I . A solicitapao das detentoras para cancelamento dos preeos registrados devefa ser dirigida ao
Setor de Compras e Licitapao, facultada a ele a aplicapao das penalidades previstas, caso nao aceitas
as raz6es do pedido.
20.2. Oconendo o cancelamento do registro de preeos pela Administrapao, a empresa detentora sera
comunicada por conespondencia com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que
tiver dado origem ao registro de preeos.
20.2. I  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereeo das detentoras, a comunicapao sera
feita por publicapao  no  Diirio  Oficial  de  praxe,  por 2  (duas)  vezes  consecutivas,  considerando-se
cancelado o pre?o registrado a partir da tiltima publicapao.
20.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverao comunicar imediatamente a ao Setor de
Compras  e  Licitapao,  qualquer  alterapao  ocorrida  no  endereco,  telefone,  conta  bancaria  e  outras
julgaveis necessarios para recebimento de comespondencia e outros documentos.

cLAusuLAVIGfislMApRnmlRA-DAAUTORlzACAopARAAQulslcA0EENISSAO
DE NOTA DE EnmENHO
21.1.  As aquisie6es do objeto desta Ata de Registro de Preeos sefao autorizadas, caso a caso, pelo
responsavel  direto  pela  Unidade  Administrativa  Solicitante  ou  por  quem  o  Prefeito  Municipal
previamente  determinar.  ap6s  manifestaeao  favorivel  da  Contabilidade,  quanto  a  apresentapao  de
disponibilidade ongamentfria para a aquisieao pretendida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO CONTROLE E DAS ALTERAC6ES DE PRECOS
22.I.  Conforme  o  Decreto  Federal  n° 7892/2013,  durante  a  vigencia da  ata,  os  pre€os  registrados
poderao ser revistos em decorrencia de eventual redueao dos precos praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos hens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador promover as negociap6es junto
aos fomecedores, observadas as disposi¢6es contidas na alinea "d" do inciso 11 do caput do art. 65 da
Lei n ° 8.666, de 1993.
22.2.  Quando  o  preeo  registrado  tomar-se  superior  ao  preeo  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente, o 6rgao gerenciador convocafa os fomeeedores para negaciarem a redueao dos preeos
aos valores praticados pelo mercado.
22.3. Os fomecedores que nao aceitarem reduzir seus pre€os aos valores praticados pelo mercado serao
liberados do compromisso assumido, sem aplicapao de penalidade.
22.4.  A ordem de classificapao dos  fomecedores que aceitarem reduzir seus preeos  aos  valores  de
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22.5. Quando o preco de mercado tomar-se superior aos pre€os registrados e o fomecedor nao puder
cumprir  o  compromisso,  o  6rgao  gerenciador  poderi;  a)  liberar  o  fomecedor  do  compromisso
assumido, caso a comunicapao ocorra antes do pedido de fomecimento, e sem aplicaeao da penalidade
se  confimada  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes  apresentados;  b)  convocar  os  demais
fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociapao.
22.6. Nao havendo exito nas negociae6es, o 6rgao gerenciador devefa proceder a revogapao da ata de
registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obteneao da contratapao mais vantajosa.
22.7. 0 registro do fomecedor sera cancelado quando: a) descumprir as condiedes da ata de registro de
preeos;  b)  nao  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administrapao, sem justificativa aceitavel; c) nao aceitar reduzir o seu preeo registrado, na hip6tese
deste se tomar superior aqueles praticados no mercado;
22.8. 0 cancelamento de registros nas hip6teses previstas acima, sera formalizado por despacho do
6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
22.9. 0 cancelamento do registro de pre€os podefa ocorrer por fato supervehiente, decorrente de caso
fortuito  ou   forea  maior,   que   prejudique  o  cumprimento  da  ata,  devidamente   comprovados   e
justificados: a) por razao de interesse ptiblico; b) a pedido do fomecedor.
22.10. A revisao sera precedida de pesquisa pievia no mercado fomecedor, banco de dados, indices ou
tabelas   oficiais   e/ou   outros   meios   disponfveis  para  levantamento   das  condic6es   de   mercado,
envolvendo  todos  os  elementos  para  fins  de  graduar  a justa  remuneraeao  do  fomecimento  e  no
embasamento da decisao de deferir ou rejeitar o pedido.
22.11.  0  6rgao  Gerenciador devera decidir sobre  a revisao dos  precos  ou cancelamento  do preeo
registrado  no  prazo  mckimo  de  15  (quinze)  dias  titeis,  salvo  motivo  de  forea  maior devidamente
justificado no processo.
22.I 1. I . 0 prazo para analise e julgamento de eventual pedido de revisao de preeos, sera contado 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, devefa
ocorrer normalmente, pelo preeo registrado em vigor.
22. I I.2. A recusa injustificada da beneficiaria da ata, em fomecedor os produtos solicitados dentro do
prazo estabelecido no edital. ensejara a aplicaeao das penalidades legalmente estabelecidas.
22.12. A Administrapao, reconhecendo o desequilforio econ6mico financeiro, procedera a revisao dos
valores pactuados.
22.13.  As  alterap6es  decoITentes  da  revisfro  dos  pre€os  serfro  publicadas  no  Diino  Oficial  dos
Municfpios.
22.14.  Na  hip6tese  da  beneficiina  nao  efetuar a  adequapao  dos  pre€os  aos  de  mercado,  o  6rgao
Gerenciador, a seu crit6rio poderi cancelar, total ou parcialmente. a Ata de Registro de Preeos.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO
23. I . A fiscalizaeao e o acompanhamento da execu€ao do contrato cabefao a Contratante, atrav6s da
Secretaria Municipal de  Administrapao e Desenvolvimento Econ6mico, na pessoa da Sra LANNA
THAYLLANA   0LIVEIRA  DA   SILVA,  ou  por  servidor  devidamente  designado  para  esta
fiscaliza€ao, com poderes para verificar se os produtos serao entregues de acordo com o previsto, fazer
advertencia quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ap6es necessdias a Contratada.
23.2.  A fiscaliza€ao de que trata este  item nao exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeic6es tecnicas.
e,  na ocorrencia desta,  nao implica em co-responsabilidade da Administrapao ou de seus  agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
23.3. 0 fiscal do contrato anotari em registro pr6prio todas as ocorfencias relacionadas com a execu€ao
do contrato, indicando dia, mss e ano, ben como o none dos funcion6rios eventualmente envolvidos,
deteminando o que for necessirio a regularizapfo das faltas ou defeitos observados e encaminhando
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cLAusuLA vlGrislMA QUARTA . DA FONTE DE REcuRsOs
24.I  As  despesas  com  a presente  licitapao  terao  seus custos  cobertos  com os  recursos  financeiros
provenientes da Lei Or?ament6ria - LOA/2022.
24.2. Nos termos do paragrafo 20 do art. 7° do Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o sistema
de Registro de Preeos, somente sera indicada a dotapao ongamentina para a formalizapao do contrato
ou instrumento habil, conforme segue:

Art.  7° A  licitapao para registro de  pre€os  sera realizada na modalidade  de
concorrencia, do tipo menor pre€o, mos termos da Lei n° 8.666, de 1993, ou na
modalidade de pregao. mos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e sera precedida
de ampla pesquisa de mercado.
§  20 Na licitapao para registro de precos nao 6 necessirio indicar a dotapao
orcamentaria, que somente  sera exigida para a formalizapao do contrato ou
outro instrumento habil.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSIC6ES FINAIS
25.I.  Integra  esta  Ata,  o  Edital  do  Pregao  Presencial  n.°  046/2022,  as  propostas  com  pre€os,
especificapao, por item na ordem classificat6ria das empresas.
25.2.  Os  casos  omissos  serao  resolvidos  de  acordo com  a Lei  Federal  8.666/93  e  suas  alterap5es
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 princfpios gerais de Direito.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO
26. I . As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Augustin6polisITO como competente para
dirimir quaisquer quest6es oriundas da presente Ata, inclusive os casos omissos, que nao puderem ser
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

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

Augustin6polisITO, 12 de setembro de 2022.

ANTON]Otfa[DA
Prefeito Municipal

•ndgivrTIRA DA SH.VALANNA THAYLL
Secretaria Municipal de Administra'€ao e Desenvolvimento Econ6mico

GERENCIADORA

YATHA ANDE • ` '"+ EREIRA MACIEL
Secretario Municipal de Satide

Gestor do FMS

RUA DOM PEDRO I, 352, CENTRO, TEL.: 63 34561232
CEP: 77.960-000 / AUGUSTIN6POLIS -TO
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DE OLIVEIRA
Secretata Municipal de Educapao

Gestora do FME

Secretario Municipal de Trab 0'

Kamilla Souza de Sd
Secretaria Municipal

de Ed`Jc`|c.io -Substituta
Dec.llJi.2022  de  30_-08i'2022

Desenvolvimento Social e Habitapao

u

Testemunhas:

Gestor do FMDS
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LORENNA BRASEL CARVALHO
Secretario Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Gestora do FMDCA

OUSA MONTEIROife£LifeRE
CNPJ: 22.305.438/0001 -10

Maria Marquilene Sousa Monteiro Alves
Fomecedor

None:
CPF:

Nome:
CPF:
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