
Estado do PaÍá
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PreÍoitura Municipal de São Miguêl do Guamá

ATA DE REG!§TRO DE PREçOS

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N. 2 0180 499 /2O7A
PREGÁO PRESENCTÂL N0 9/2018-0(H6/DLC/PMSMG
VALIDÂDE: 12 IDOZE) MESES

Áos 07 dias do mês de novembro do ano de 2018, O MUNICÍPIO DE SÃo MIGUEL Do GUAMÂ inscrito no CNpJ/MF sob o ne.
XX.XXXJOrXÃ»O(-)Ô(, através do Gabinete do Prefeito, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o senhorAtlTÔNlO LEOCÁDIO
DOS SÂNTOS, CPF/MF ne 901.845.565-20, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente óRGÃO
GERENCIADOR e a[s] êmpresa(s) ROCHA & ROCHÂ COMERCIO LTDA - EPP CNPrr 19.681.007/0001-44 representado pelo o senhor
ERICK ELIoN ÂtiAÚJo DE sousA cPF ne 542.123.598-00 e MIMUND0 TÁRctzo o srlvA - Epp cNpl: 07.203.866/0001-49
representado pelo o senhor RÁTMUNDO TARCIZO OLÍVEIRA SILVA CPF 

^e 
477.090.902-06, VS DELGADO COMERCIO EIRELI CNPI:

72.665.274/OOO7-44 representado pelo o Sr, ANTONIO CARLOS LOBATO DE ALMEIDA CPF ne 206.630.802"15, R CARDOSO DIAS-EPP
CNPI: 05.245.37110001.57 representado pêlo Sr. PAULO CARDOSO DlAs CPF nc 333.213.962-20, derominada(s) simplesmente
FORNECEDORIES) REGISTMDOIS), resolvem na forma da Lei Federal no lO,52O/20o2, no DeÚeto Federal 7.892/t3 e,
subsidiariamerte, pela Lei Federal Íf A.666/1993, e alterações posterioreq firmar a presente ATA DE RECISTRO DE PREçOS, cuja
minuta foi examinada pela Assessoria lurídica do município de São Miguel do Guamá, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38, daLeino 8.666/1993, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

CúUSUI,A Pt!!dE!BÂ. : DO.-QIIETO

1.1. A prese.rte Ata tem por objeto o RECISTRO DE PREÇOS, para futura e eve[tual contxatação de empresa especializada na aquisição
de Materiais de Higiene e Limpeza, com transporte incluso, para atender necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias Integradas
e Fundos Municipait de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

CúU§ULA SEGUNDA - pÂ,ylNcuLÂçÂoÁo EDITAL

2.1. Este instrumento guarda ilteira cônformidade com os teÍnos do Pregão Presenclal para Registro de Preços no 9/2OLA-0046 e
seus Anexos, do qual é parte integrente e complementãr, ünculando.sg airda, à proposta do FORNECEDOR REGISTMDO.

CúUSULA TERCEIRA . DA YIGÊICTA DÂ ÂTÁ

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vlgência de 12 (dozeJ meses, a contar da data de sua assinatura.

CúU§U-L,AQUÀRTA : Dol|REço

4.1. Os preços registrados e a ildicaÉo dos respeçtivos FORNECEDORES REGISTMDOS da Ata serâo publicados no Diário Oficial dos
MunicÍpios, União, Estado e divulgados em mêio eletrônico.

4,2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao ORGAO GERENCIADOR convocar os FORNECEDORES REGISTRÁDOSpara negociar o novo valor.

4.2.1. Caso o FORNECEDOR REGTSTRADO se recuse a baixar os seus preços, o óRcÃO cERENCIADOR poderá liberar o FORNECEDOR do
compromisso assumido, uma vez ftustrada a legociação e convocar os demais íornecedores úsendo a igual oportunidade de
negociação.

4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão rêajustados, ressalvada a superveniência de
normas federais aplicáveis à espécie,

4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do FORNECEDoR REGISTRADO detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada
peto ÓnCÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre
mantidos, inclusive se houver prorrogaÉo da validade da Átâ de Re gistro de Preços.
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cúusura QUlNla DocoNTRoLE Dos PREÇoS REGIST!ÁIOS

5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

s.2. Do(s) PREçO{S) REGTSTRÁDo(S) PoR rrEM(NS)

5.3. Os preços ofertadospela empresa classificadaem primeiro lugar, signatária da presente Atâ de Registro de Preços, constam do AnexoVI'Á, que se constitLliem

anexo à presenteAtâde Registro de Paeços.

cúUsULA sEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERÁçÕES DE PREçOS

6.1. Fica asseguÍado o restabelecimento do eqüilíbrio econômico'flnanceiro inicial dâ ãta, na ocorrência de fato superveniente que

implrque a inviabilidàde de suâ execuÇào.

6.2. Durante a úgência da ata, os preços regrstrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, det/idamente comprovâdas, de

ocorrência de situâção prevista na alÍnea "d", do inciso ll, do art.65, dâ Lei n.a 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os

pÍeços praticados no mercado softerem reduçâo.

6,2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situâção prevista na alínea "d", do inciso II, do arL 65, da Lei n.e 8.666/93, a Administração,

se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar o utro processo licita(ório.

6,3. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a

ocorrência do fato.

6.4. A comprovação será feita por meio de documeotos, tais como: Iista de preço de fabricante, notâs fiscais de âquisição de matérias-
primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboraç ão da Propostâ e do momento do pedido da revisã(r.

6.5. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da

Proposta e do momento do pedido de revisão, eúdenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor totâl pactuado

6.6. A âdministração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.

6.7. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e definido o novo preço máximo a ser

pago pelà Ádministração, os fornecedores registrados serão convocados pelo Município para alteração, por aditamento, dos valores

registrados na Ata, manfendo o mesmo objeto cotado, na qualidâde e nas espêcificaçôes indicadâs na Proposta.

6.8. As alterações decorrentes da revisão dos preços serâo publicadas no Diário Oficial dos Municípios, União e Estado.

6.9. Na hipótese de a beneficiária não efetuar a âdequação dos preços aos de mercado, o Órgão Gerenciador, a seu critério poderá

cancelar, total ou parcialmente, â Ata de Registro de Preços.

6.10. O órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administraçãô, cancelar, total ou parcialmente, a Ata

de Registro de Paeços, sem que com jsso, a beneficiária tenha diae ito a interpor recursos, ou a indenizaçôes.

cúusuLA sÉTrMA- DA REvocAçÃo E Do CÁNCELAMENTo Do REGISTRo DE PREÇos

7.1.0s preços regishados poderão ser revistos em decorrênciâ de eventualredução dos preços pra$cados no mercado ou de fato que eleve o custo dosserviços ou

bens registrados, cabendo ao órgã0 gcrenciador promover as negociaçôes ,unto aos fomecedores, obse adas as disposiçoes contida§ na

7.2. Quando o preço regishado tornar-se superiorao preço praticado no mercado por motivo superveíiente, o órgão gerenciedor convocará os fornecedores prra

negociarem a reduçào dos preços aos vâlores prâticados pelomercado

7.3.0s fornecedores que não a€eitarem reduzir seus preços âosvalores praticados pelo mercado seráoliberados do compromisso assumido, semapljcação de

penalidade.

i.4.Aordem de classiÍicação dos fomecedores que aceitarem redüzirseus preçosâôs valores de mercado obsewârá a classi,rlcação originai.
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7.5. Quando o preço de nercado tomar-se supedor aos preços registrados e 0 fornecedor úo puder cumprir o coDpromisso, o ór8áo gerenciador podeÉ:

I - Liberar o fomeçedordo compromisso assurnido, caso a coÍnunicâção ocorrâ ântês dopedidode fomecimênto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e

II - Convocar os demais fomecêdores para a.ssegurar igual oportunidade de negociaÉo,

7.6 Não hãvendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deveú proceder à revogaÉo da ata de registro de prcços, adotando as medidas cabíveis para obtenÉo
da conhâtação mais vantajosa.

7.7, 0 regisbo d0 fomecedor será cancelado quando:

I - Descumprir as condições da ata de regisho de preços;

II - Não retirar a nota de empeúo ou inshumento equivalente no prazo estabelecido pela ÂdnidstraÉo, sem justificativa aceiúvel;

III - náo aceitar reduzir o seu preÇo registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrersanÉo preüsta nos i|ris0s Ill ou iV do caput du irri. 87 da l,ei nq 8.666, (lc 1993, ou no art. 7q (lir Lri üq 10.520 dt 2002,

PoúgmÍoúnlco,0caacelonentoderegishosnashipótesespreviltasnaincifisl, e ly do sulrtlÉm T.T. *ró Íotfializodo pot despqcho do ótgõo gqenciafuL ossegurdo o

conúodinóio e q anpla defesq.

7.8. 0 ca[celamento do registro de preços poderá ocorrer por fato supeweniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preiudique o cunprirnento da ata,

devidamente cornprovâdos e justifi câdos:

I - Por râzão de interêsse público; ou

II - A pedido do fornecedor.

eúu§grÁ urlvn. om oBRIcaçÕE§Do JoBN.EcEpoR R[crsrRADo

8.1. É responsabilidade do FORNECEDOR REGISTMDO proüdenclar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento
do obieto contÍatâdo, devendo estâr incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes,
embâlagens, seguros, impostos, taxas, tárifas, encergos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à pêrfeita execução do
objeto pelo FORNECEDOR REGTSTMDO.

8.2, Ápós a homologação da licitação, assinar a Ata de Registro de Preços, relativo ao obieto adjudicado, conforme prazo determinado
neste edital;

8.3, Efetuar a execução e fornecimento dos produtos, responsabiliz ando-se com exclusivldade portodas as despêsas relativas à entrega
dos produtos, de acordo com a especificação e demais condiçôes estipuladas neste Edital e na "Nota de Empenho ou contrato
administrativo".

8.4. entregar os produtos nas quantidades estipuladas na ordem de fornecimento/serviço e na Notá de Empenho ou coütrato
administrativo no prazo de 24 [vinte e quatro) horas, IIo local desiSnado pela Secretaria requisitante.

8.5. Proceder à entrega do obieto deste êdital, com os deveres e garantias constántes nos Anexos deste Edital;

8,6. Comunicar à Secretaria requisitante dos materiais, imediatamente, após o pedido de fomecimeÍrto, os motivos que impossibilite o
seu cumprimento.

8.7. A contratada deverá responsabilizar-se pela entrega do objeto, assumindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultante da âdiudicaçâo desta licitâçâo.

8,8. O FORNECEDOR REGISTMDO deverá garantir a quatidade dos materiais licitados comprometendo-se a substituí-los, caso não
atendam o padrão de qualidade exigidos;

PR-EFEITURA MUÀüCIPAL DE SÃO IMGUEL DO CUAMÁ
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8.9, No ato da execução, os equipamentos serão ânalisados em suã totalidade. sendo que aquele(s) que não satisfazeÍ(em) á
especi6caçâo exigida ser(ãol devolüdo(s), à contratada.

8.10. O FORNECEDOR REGISTMDO deverá refazer, às suas expensas no todo o(s) produtos[s] em que se veíiÍicarem vícios ou
incorreçôes, resultantes da prestaçãô, r1o prazo de 05 (cinco] dias , contãdos da noüficação que lhe for ehtrêgue oficialmente.

8,11. Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e ta presente Ata de
Registro de preços;

8.12, Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;

8.13. Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do obieto da
ete de regisEo de preços;

8.14. Abster-se de transferir direitos ou obrigâções decorentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do órgão
Gerenciador.

8,15. Não subcontratar o obieto da presente licitação, sem o consentimento prévio do ór8ão gerenciador, o qual, caso haja, será dado
por escrito:

8.16. Promover por sua coDta, ahavés de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em üsta das responsabilidades que
lhe cabem na execução do objeto deste edital;

8.17, Retirar as Requisiçôes solicitadas referentes ao objeto do pres€nte Pregão no Município de São Miguel do Guamá, nos prazos e
locais designados neste editali

8,18. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Cestor da Ata de Registro de Preços, que deveÉ ter suas solicitações
atendidas imediatamerte;

8.19. Credenciar junto ao Município de São Miguel do Guamá, funcionário [s] que atenderá (ão) às solicitações dos produtos objeto
deste pregão, disponibilizando âo setor competeDte, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisiçôes;

8.20, Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus anexos.

cúUsUI,Á N0NA. DÁs oBRlGÂçÔEs Do óRGÂO GERf,NcIÁDOR

9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.2. Prestâr, por meio de seu representante, as informaçóes necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigaçõês
contraídas;
9.3- Emitir parecêÍes sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscâlizâção das entregâs, à
exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicaÉo de sançôes;
9,4. Assegurar-se do fiel cumprlmento das condições estabelecidâs na ata, no inst rumento convocatório e seus ãnexos;
9.5. Assegurar.se de que os preços contratados são os mais vantaiosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos
preços praticados pelo mercado;
9.6. Conduzir os procedimentos relativos a eyentuais renegociações dos preços registrados e a aplicaçâo de penalldades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9,7. Fiscalizar o cump.imento das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR REGISTMDO;
9.8. A fiscâlização êxercida pelo ÓRGÃo GERENCIADOR não excluirá or reduzirá a responsabilidade do
FORNECEDOR REGISTRÁDO pela completa e perfeita execução desta Ata de Registro de Preços.

cúusurÁ DÉclMA - DAs coNDtçôEs DE ENTRGA Dos MATERTÁIS, Dos pRAzos E Dos LocÂJs

10.1, 0 F0RNECEDoR REGISTMDo deveú entregar os materiais solicitados, obieto desla licitação, em eshita conformidade com disposiçôes e especificaçôes do edital

da licitação, proposta de preços apresentadâ, nos termos do Termo de Referência - Ânexo I.

10.2, 0 objeto desta licitaÉo refere.se a uma estimativâ de uülização, a serem aplicadas durante 12 (doze) neses, assim, nâo poderão ser executados em uma únicâ
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pan:ela, devendo haver execuçõ€s parciâis, de forma a atender âs quantidades estipuladas nm pedidos parciais/EquisiÉes enitidas pêb óryão solicitalte

10.3.0 fornecimento dos materiais deverá ser disponibilizada imediatamente, â partir dâ âssinâtuia da Ata de Regisro de Preços, mediante a apresentâÉo dos
pedidos parciais/requisiçôes emitidaspelo Órgão Licitante, de a.ordo com as necessidades destes.

10.4. 0 FoRNECEDoR RECISTRAD0 deverá atender ao chamado para fornecimento dos matedais, objeto deste certame, no prazo miíximo de 24 [vinte e quatro)
horas, contados do rêcebime[to fomal da solicitação expedida pela Secretariâ requisitante. Caso não seja efetivada a prestaÉo do objeto no prazo previsto, a empresa
classiffcada em segundo lugar seÉ convocada pan o fomecimento do mesmo.

10.4.1. As soliciiáçôes danse.ão de forma parcelada, semanâimente ou diâdâmentq dê acordo com as nêcessidades da Secretaria interessadâ, mediarte formulário
próprio de 0rdem de Fomecime[to/serviço, emitido pelo encaEegado responsável.

10.5, Toda solicitação de compra será mediante 0$0rdem de Compra, emihda preyiamente ao FoRNECEDoR REGISTMDo, com parecer e diagnóstjco prévio do
servjdor responsável, chefe de operaçôes ou secrêtário.

10.6.0 ÓRCÃo CERENCIADO& rejeitaú, no todo ou en parte, o fomecimelto realizado em desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital;

10.7. 0 rêcebimento definitivo dos produtot objeto deste Edital, úo exclui a responsabilidade da licitante vencedora quanto aos ücios ocultos, ou seja, só manifestados
quando da sua normalutilizaÉo pela Secretaria requisltante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei na8.078/90);

10,S. O óRCÂo CERENCIADoR indicará servidor responsável, dêsignado para esse fim que, anotâÉ em registro próprio todás âs ocorrêrcias relacionadâs com a

execuÉodo objeo determinando o que Íor necessário à regularizaÉo das faltas ou defeitos obseNâdos.

10,9. Norecebimento ea aceitaçáo do objêto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificaçôesdo ob,eto, descritas neste Termo de Referência -

Anexo l,eserá observado noquecouber, as disposiçôes da LeiFedemlne 8,66ó/93 e suas âlteraçôes.

cúusurA DÉc Á pEruEt!Âi !4s {oxDrçôE$ DEpaGÂÍr{ExrQ

11.L Aús a entrega dos produtos, o FoRNECEDOR REGISTRADO deveÉ enüarâo óRGÃO GERENCIÂDoR a Notâ Fiscal, correspondent€ aos produios entregues

parà conferênciâ e aprovação, através do servidor responúvel legalmerte constituído para este fim;

11.2, Pela entrega dos produtos, quândo deüdamente solicitadot e executados, pagaú ao FoRNECEDoR REGISTRADo o valor constante em sua prcposta conercial,
sem quâlquer ônus ou acréscimo;

11.3. É concedido um prazo de 03 [três) dias út€is, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fâtura perante este MunicÍpjo de São Migueldo Guamá, para

conferência eaprovaçâo do recehimento deônitivo do objeto deste Edital.

11.4, Após o prazo de conferência e apmvação do recebimento defilitivo do objeto deste Editál, comprovada a manutenção das exigêrcias da hâbilitação, as notas

fiscais âplesentadas e devidaneltê ateshda§, serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria pa-ra 0 efetivo pa8âmento,

11.5.0s pagamêntos serão creditados em favor da contmtada, por meio dedepósito Bancárioemconta corrente indicada na prcpostâ, contendo o nome do banco,

agência, localidade e núnero da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito,

11.6. Na oconência de reieição da nota fiscal, motivada por êrros ou incorreções, o pmzo estipulado no subitem 12.4. anterior passaú a ser contado a partir da data da

sua reaprêsentâçã0,

11,7. Parâ a efetivação do pagamento, o FORNECEDoR RECISTMDo deveÉ apresentar iuntamente coÍ, a nota flscal, o comprovante da sua regulâridade fiscál e

babalhista exigidas na habilitaÉo deste edital,

11,8.0 FoRNECEDoR REGISIRAD0 deverá, obrigatoriamente, erritir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêhtico ao apresentâdo para fins de habilitâção no certame e

consequentemente lançado no instrumento conh-atual.

cúUsULA DÉCMA §EGUNDÁ. DA ÁDISÀO À ATA DE RIGISTRO D§ PREçOS

12.1, Qualquer órgáo ou entidadê integrânte da AdminisÍação Públicâ poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua ügência, desdeque manifeste

interesse e mcdiante prévia autorização do GabiDete do Prefeito.

12.2, Caberá ao fornecedor b€neficiário da Ata de Regisro de Preços, observadas as condições nela estabelecidat optar peia aceitaÉo ou nâo do fomecimêDto

PREFEITURÀ MI]MCIPAL DE SÃO MIGUEL DO CUAMÁ
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decorrente da adesã0, desdequenão prejudiqueas obrigações presentes e futuras assumidas com o município de São Migueld0 Guaná e óryãos peúicipântes.

12.3. 0 quantitarivo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitetivo de cada item rêgistrado na ata de registro de preços
pare o municÍpio dêSão MiSueldo Guâmá e órgãos pefiicipantes, independêntemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

12.4. 0 processo de autorizaÉo de adesão à Ata de Registro de Preços, será competê0cia do Prefeito Municipal, que, sohe[te autorizani adesóes que obedeçam aos

seguiÍrtes requiJitos:

a) que existá disponibüdade do iten solicitado;
b) que ins$ua o pêdido através de offcio, com as informaçoes ftcessáías de acordo com a legislaÉo ügente;

12.5. Para instrüção do pedido de que tratr a alínea "b", alémdas eigêDcias constantes parao processo deautorizaçâo de adesão deverá ainda, conteras seguintes
informaçôesr

a) número dâ ata e seu obieto;
b) quantidâde contratada;
c) justificatlva da ne@ssidade de contrataçâo do item solicitadoj

d) nomg cargo, relefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à atã de registso de preço, para possíveis contatos;

e) quantidades e itens aderidos anteriorÍnente na referida ata;

f) carta de concordânciâ do fornecedor ou prestrdor do serviço;
g) ,uslificativa da vantâ,osidade;

12.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de rcgistro de preços, somente após ratiffcâção do Prcfeito Municipal, a Administração
Mulicipal autoízará o pedido deadesão.

12,7. As solicitações deverão ser encaminhadâs ao Órgão Gerenciador, Prefeitura Municipalde São Migueldo Guamá, por meio da Diretoria de Licitaçôes e Compras,

através do e.mail: llcitrc,rúsm92017@gmril c0nt ou pêlo endereço Complexo AdÍninistrativo Prefeitura Municipal De São Miguel Do Cuamá - RoD BR 010, S/Ns,

Bainor lndusBia] - Vila Frânp'São Migueldo Cuamá - Pará ' CEP: 68.660-000 .

eúu§UI.Â DÉCIMÂ TERCEIBAj DÀTI§cÁUzAç4o E GEBENCIAMEI{TaDAIoI{TBATAfÁq

13.1. Caberá ao Gabinete do Prefeito, através da Diretoria de Licitação e Compras, a gestão dos preços registrados, atuando como
óRcÃO GERENCIADoR DA ATA DE REGISTR0 DE PREÇoS, verificada a adequação destes aos prahcados pelo mercado e às

necessidades demandadas pela Administração municipal;

13.2, O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste edital, caberão respectivamente à Diretoria de Licitação e
Compras e aos órgãos participantes, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art 67, da
Lei Federal ne 8.666/93 e, na suâ falta ou impedimento, pelo sêu substituto legal.

13.3. Para fiscalização da entrega dos produtos junto ao FORNECEDOR REG ISTMDO será nomeado servidor.

13.4. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos produtos, inclusive observância às quaDtidades
mâimas a serem adquiridas, rejeitar os materiais em desacordo com as especiffcaçôes do edital, bem como, dirimir as dúvidas que
surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao lic itante âdiudicâdo, conforme arL 67 da Lei n A.666/93.

13,5, Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
preeisto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus parâ o Municipio ou modificação
na contratação.

13.6. As decisões que ultrapassarem a competência do frscal do Município, deverão ser solicitadâs formalmente pela Contratada, à

autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tem po hábil para a adoção de medidas convenientes,

13.7, O FORNECED0R REGISTRADO deverá aceitâr, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem
adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do obieto da Áta de RegislÍo de Preços.

13.8. A existência e a atuação da fiscalização em nâda restringem a responsabilidade única, integrâl e exclusiva do fornecedor
contratado, tlo que concerne ao objeto da respectiva contratação, às imp]icações próximas e remotas pêrante o Município ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência dê irregularidade decorrentes da e)(ecução contratual não implica em corresponsabilidade

PREFEITURA ML'NICIPAL DE SÃO MIGUEL DO CUAMÁ
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do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornêcedor, sem prêjuízo das penelidâdes preüstãs, proceder ao ressarcimento
imediato dos preiuízos apurados e imputados às falhas em suas atlvidades,

qúusulA oÉcIMA QUaRTA: DAs PENALIDADE§

14.1. Quem, convocado dentro do prâzo de validade da sua proposta, deü€r de entrega. ou apresentar documentação falsa exigida
paaa o certame, enseiar o retârdamento da execução de seu obieto, não mantiver a propostâ, falhar ou fraudar na execução do
contrato, coinportaÊse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ffcará impedido de licitar e conÍatar com a AdEinistração Pública q
seú descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estádual, pelo prazo de até 05 (cinco] anos, sem prejuízo das multas
preüstas em edital e no contrato e das demais comlnações legais.

14.2. O óRGÁO GERINCIADOR poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá serapÍesentada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua trodficaÉo, s€m prciuizo das responsabilidades penal e civil, aplicer, as
seguintes sanç6esr

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigÍveis;
II) multa de 0,50/0 (zero ürgula cinco por centoJ por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da contratâção em
âtrasoj
III) multa compensatóaa/indenizatória de 5yo (cinco por cento) pelo não fomecimento do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor
remanescente do contrato;
l\I) multa de 0,5% [zero ürgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação preústa no Edital e

não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da conhatante (úa
internêt, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;
1r] suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipâl de Sáo Miguel do Guâmá,
pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) dêclaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que sejâ promovida a reabilitâÉo, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penálidade.
VII) após o 200 (vigésimol dia de inadimplência, o ÓRGÃO GERENCIADOR terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo
com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adiudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/faturâ para
pagamento do obieto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades preüstas neste Instrumento.
VIIII a inadimplência do FORNECEDOR REGISTRADo, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea antedor, em
quâisquer dos casos, observado o interesse da Contrâtante e a conclusâo dos procedimentos administrativos pêrtinentes, poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das peüalidâdes cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo supracitado, o ÓRGÃO GERENCIÁDOR poderá contratar o remanescente mediante dispensa de
licitação, com fulcro no art 24, XI, da Lei Federal É 8.666/93, observada a ordern de classificação da licitâção e as mesmas condiçôes
oferecidas pela licitante vencedoÉ, ou adotar outra medida legal para o fornecimento dos produtos ora contratados;
XJ quando aplicadas as multas preústas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo
Departamento Financeiro do ÓRGÃO GERENCIADOR, por ocasiáo do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380, da
Leí ne 10.406/2002 (Código Civil):
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea ante or ou, inexistindo pagamento üncendo a ser realizado pelo ORGAO

GERENCIADOR, ou, ainda, sendo este insuficlente para possibilitar a compensação de valores, o FORNECEDOR RECISTRADO será
notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas no prazo máximo de 10 (dez) dias,

coÍrtado da data do recebimento, pelo FoRNECEDoR REGISTMDO , do comunicado formal da decisão deÊnitiva de aplicâção da
penâlidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
XllJ As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativame nte, ou rlão, de acordo com a graüdade da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 1oolo{dez por cento) do valor da contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados poÍ motivo de força maior ou caso fortuito.
xy) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 [dez) dias, ou ainda, quando

for o caso, será cobrada iudicialmente.
XVI) As sanções preeistas nesta CúUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outÉ e nem impede a sobreposição de

outras sançôes previstas na Lei Federal ne 8,666/1993, com suas alterações.
XVIt) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada ao FoRNECEDOR

REGISTRADO, assegurando-lhe o prazo de 5 (cincoJ dias úteis para manifestação e posterior decisão da Áutoridade Superior, nos

termos da lei.

CúUSULÂ DÉCIMÁ QUII{TÂ - I!Â ADESÃO À ÂTÂ DE REGISTRO DE PREçOS
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15.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Atâ de Registro de Preços durante sua
vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal.

15.2. Caberá eo fomecedor beneffciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela estabelecidas, optar pelá aceitação
ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não preiudique as obrigaçôes presentes e futuras assumidas com o
município de São Miguel do Guamá e órgãos participantes.

15.3. O quantitattvo decorrente da adesão à ata, não poderá excêder, na totalidade, ao quÍntuplo do quanütadvo de cada ltem
regi§trado na ata dê registro de prêços para o muricípio de São Miguel do Guamá e órgáos partlcipantes, indepeldentemente
do rlúmeÍo de órgãos rão participantes que aderirem.

15.4. O processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competêncla do Prefeito Municipal, que, somente
autorizará adesões que obedeçam aos seguintes requisitos:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que instrua o pedido através de oÍIclo, com as informaçôes necessárias de acordo com a legislação vigente,

15.5. Para instrução do pedido d€ que tratã a alínea "b", além das exigências constantes para o processo de autorização de adesão
deverá ainda, conter as seguintes informações:
a) número da ata e seu obieto;
b) quantidade contratada;
c) iustificativa da necessidade de contratâção do item solicitado;
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de regisho de preço, para possíveis contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;
0 caÍta de concordância do fomecedor ou prestador do sel1 iço;
gJ iustificativa da vantâiosidade.

15.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesáo à Ata de registro de preçot somente após pârecerjurídico favorável a
adesão, a Âdministração Municipal autorizará o pedido de adesão.

cúUsuLA DÉcrira sE'xre - oÂs nrsposrçÕEs cERAIs

16.1. Independentemêlte dê sua transc ção, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta
e da habilitação apresentados pelo FORNECEDOR REGISTRÁDO no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

16.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.e 10.520/2002, do Decretô Fêderal i.e ?.982/73 e da
Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.

16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguiltes disposições:
a) todas as altêrações que se Íizerem nêcessáíâs serão registradas por intermédio de lawatura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços;
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrâto decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

cúUsuláDÉllluá_s,ÉjrMÁ. po FoBo

17.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca
de São Miguel do cuamá.

E para firmeza e como prova de assim haverem eútre si âiustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada
conforme, é assinada em 02 (duas) vias de igual teor e íorma, pelos signatários deste instrumento ê pelas testemunhas abaixo
nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamelto de Licitação.

Sâo Miguel do Guâmá, 07 de novembro de 2018.

ANTONIO LEOCADIO Asrinàdo dê forma diqital poÍDos illiâf;ff.'+?i?i*
SANTOS:9o1 84556520 Dadot:201811 07 1r,32:57'03'00'
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MUNICIPIO DE Assinado de forma digital

sAo MIGUEL Do fniáüuuJl:t'oo"oo
GUAMA:05 1 9307 GUAMA:051 e30730001 60

Dados:2018.1 1.07
3000160 I1:25:27 -03'00'

. Órgãollerenciador
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

PREFEITO MUNICIPAL

ROCHA E ROCHA a$inado deíôrma dieitàrpo,

coMERcro iifxi;iif#ffi1ff*.
LTDA:1 9681007000144 Dàdos:20r 8.r 1.07 1r:06:45 -03,00

ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA. EPP
CNPI: 19.681-007/0001-44

RAIMUNDO TARCIZO O
SILVA:07203866000 1 49

Assinado deforma digital por
RÂIMUNDO TARCIZO O
SILVA:o7203866000'l 49
Dados: 201 8.1 1.07 14:40:57 -03'00'

MIMUNDO TARCIZO O SILVA- EPP
CNP.fr 07.203.866/0001-49

VS DELGADO Ass,nado de formâ disital por vs

coMERcroErRELr 3$Tl#,'1,Ífffl?''*"
EPP:'12665218000144 Dâdos: 20,8.1 r.o7 r 4re58 -03'oo'

VS DELGADO COMERCIO EIRXLI

CNPJ: 12.665.218/0001-44

R CARDOSO
DlAS:05245371000
157

Assinado de forma digital por R

CARDOSO DIAS:052 4537 1 @01 57
Dados: 2018.1 1.07 17:04:39
-03'00'

R CÁRDOSO DIAS-EPP

CNPI: 05.245.371/0001-57
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