
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL OO GUAMÁ

Prefoitura Municipal dê São Miguol do Guamá

ATÂ DE REGISTRO DE PREçOS

ATA DE REGISTRO DE PREçOS N" 20180s01/2018
PREGÃO PRESENCIAL NC 9 /2OIA.OO47 IDLC/PMSMG
VALIDÂDE: 12 (D0ZE) MEsEs

Aos 07 dias do mês de novembro do ano de 2018, O MUNICÍPIO DE SÃo MICUEL DO GUAMÁ, inscrito no CNPI/MF sob o l!4.
17,454,760/0001-95, através do Gabinete do Prefeito, neste ato representado pelo Preíeito Municipal, o senhor ANTÔNIO LEOCÁDIO
DOS SÂNTOS, CPF/MF ne 901.845.565-20, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO
CERENCIADOR e a(s) empresa(s) MIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP CNPJI 07.203.866/0001-49 representado pelo o senhor
RAIMUNDO TARCIZO OLMIRA SILVA CPF ne 477-090.902-06, VS DELOADO COMERCIO EIRELI CNPI: 12.665.278/0007-44
representado pelo o Sr. ANTONIO CARLOS LOBATO DE ALMEIDÂ CPF ne 206.630.802-15, R CARDOSO DIAS-EPP CNPI:
05.245.371/0001-57 representado pelo Sr. PAULO CARDOSO DIAS CPF ne 333.213.962-20, , denominada(s) simplesmente
FORNECEDOR(ESI REGISTMDO(SI, resolvem na forma da Lei Federal n0 1o.S2Ol2Oo2, Íro Decreto Federal 7.892/13 e,

- subsidiariamente, pela Lei Federal n' A-666/1993, e alterações posteriorês, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREçOS, cuja
minuta íoi examinada pela Assessoria Jurídica do município de São Miguêl do Guamá. que emitiu seu parecer, confoÍne o parágrafo
único do artigo 38, daLei Da 8,666 /7993, e ainda mediante as cláusulas e condiçôes seguintes.

CúU§UTÀPBI!4EIRÁ . DooELETO

1.1. A presente Ata tem por obieto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contrataÉo de empresa especializada na aquisição
de Materiais de Expediente, com transporte incluso, para atender necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias Integradas e
Fundos Municipais, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

CúUSULA§EGUNDA - DÂ vINcU-IÁEÃo Ao EDIIAT-

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregâo Presencial para RegisÍo de Preços ne 9/2018-0047 e

seus Anexos, do qual é parte integrante e complementâr, vinculando-se, ahdâ, à proposta do FORNECEDOR R§GISTRADO.

cúUsULÂ IEEqEIBA i. DA]qIGÊICLÀD-.AÁIA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze] meses, a contar da data de sua assinatura.

cúUsULÁ QUÂBIÀ. DoIBEqo

4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos F0RNECEDoRES REGISTMDOS da Ata serão publicados no Diário oficial dos
'- Municípiot União, Estado e divulgados êm meio elelrônico.

4.2" A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao oRGÁo GERENCIADoR convocar os FoRNECED0RES RECISTMDoSpaTâ negociar o rovo vãlor.

4.2.1. Caso o FORNECEDOR REGISTRÂDO se recr.rse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderáliberar o FORNECEDOR do
compromisso assumido, uma vez frustradâ a negociação e convocar os demais fomecedores vlsando a igual oportunidade de
negociação.

4.3. Durante o período de validade dâ Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a supeweniência 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 mercâdo efetuadâ
pelo ÓnCÂO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre
mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Re gistro de Preços.

CúUSULA QUINTÂ . DO C0NTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS
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5.1. O ÓRCÃO CERENCIAD0R âdotâ.á a práticâ de todos os etos necessários eo controle e administração dâ presente Ata.

s.2. DO(S) pREÇO{s) REGTSTMDO(S) pOR rrEM(NS)

5.3,0s preços olei'tados pela empresa class,ficadâ em primeiro lugar, signatáÍia dapresenteAü de Regjstro de Preços, constâm do Anexo VI-4, que se consiituienl

anexo à presente Ata de Registro de heços.

cúUsULÁ sExTA . Do coNTRoLE E DAs ALTEMÇÔEs DE PREços

ó.1. Fica assegurado o restabelecimento do equilíb o econômico-financeiro inicial da ata, na ocorrência de fato supervenientê que
rnrplrque a tnviabiltdàde de .uà êxecuçào.

6.2. Durante a vigência da ata, os preÇos regiskados serão lixos e irreâjustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de
ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II, do art 65, da Lei n.a 8,666/93, devidamente comprovada, ou qlrando os
preços praticados no mercado sofuerem redução.

6.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situeÇão prevista na alinea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei n.a 8.666/93, a Administraçâo,
se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e ioiciar o tltro processo iicitâtório.

6.3. A beneficiária, quaüdo for o caso previsto acima, deverá formular à administrâção reque mento para â revisão comprovando a

ocorrência do fato.

6.4. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de íabricânte, notas fiscais de aquisição de matérias-
primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboraç ão dâ Proposta e do momento do pedido da revisão.

6-5. lunto com o requerimento a beneficiárie deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da
Proposta e do momento do pedido de Íevisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

6.6. A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, plocederá à revisão dos valores pactuados.

6.7. Comprovada a redução dos paeços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e definido o novo preço máxirno a ser
pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo Município pa.a alteraçâo, por aditamento, dos valores
registrados na Ata, mantendo o mesmo obieto cotado. na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta.
6.8. As alterações decorrentes dâ revisão dos preços serâo publica das no Diário Ofic]âl dos Municipios, União e Estâdo.

6.9. Na hipótese de a bereficiária nâo efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão Cerenciador, a seu c tério poderá
cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços,

6.10. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, cancelar, total ou parcialmente, a Ata
de Registro de Preços, sem que com isso, a beüeficiária tenha dire ito a interpor recursos, ou a indenizações,

cúUsULÁ sÉ]I!M4- D4 REVoGAçÃo E Do cANcE!ÁMlNTolqBEGISTRo DE PREçO§

7.1.0s preços registados poderào ser revistos €mdecor'rência de evenlualredução dos preços praticados no nercado ou de fato que eleveo custo dos serviços ou

bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junlo ãos iornecedores, obsewadas as disposiçôes contidas nâ

7.2. Qua[do o preç0 regishado tornar-se superiorâo preço praticado no n]ercado por motivo supeÍaeniente, o óagão gerenciador colvocará os fornecedores pata

negociarem a redução dos preços aos valores pmticados pelo mercado

7.3. Os fornecedorcs que nào aceitarem reduzir seus preços aos vâlores praticados pelo mercado serão liberados do aompromisso âssuüido, sem âpiiaação de

penalidâde.

7.4.4 ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzia seus preços aos valores de mercado obscrvârá â clâssifiGção 0rigínai

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fomecedornão puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderál

I " Liberaro fornecedordo compromisso assumido, caso a comunicaçâo ocorra antes do pedido de íornecimento, e sem aplicação da penâlidade se confirmada â
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verâcidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportur dâde de negociação.

7,6. Nâo havendo êxito nas negociações, o órgão gercnciador deverá proceder à revogaçâo da afa de registro de preços âdotando âs medides cabiveis parâ obtenÉo
da cootratação mais vantajosÀ

7.7. O reglstro do fomecedor seÉ cancelado quando:

I - Descumpdr as condjçôes da ata de registro de preços;

II - Não retirar a rota de empeúo ou instrúmento equivalente 0o pra?, estabelecido pêla ÁdmiDistraÉo, sen justincativa aceitável;

lll - não aceitar reduzir o seu preço registrâdo, na hiútese deste se tornar supeíor àqueles paaticados no nersado; ou

IV- sofrer sânÉo preüstâ nos incisos lll o!i lV dolaput d0 irt.87 da Ler nq 3.666, dr 11)9:1, ou no êrt. 70 dr I-ri n" 10.520, de 2{102.

* Parágrafuúnico.0cancelomertodergísfosnuhipótesesprevistosnosíncisosl, e lV do subitrm T.T,serd Íornolindo por detpacho do órgào gerenciodor, assegurodo o

contruditótio e a onplo defeso,

7.8. 0 cancelamento do registro de pr€ços poderá ocorrer por fato superveniente, decoftênte de câso fortuito ou foÍça naior, que preiudique o crmprinento da ata,

deúdamente compro!"dos e justificados:

I- Por razão de interesse público; ou

II - A pedido do fomecedor.

cúusurÁorTAvar r,Á§ oSBIGAÊ0!§-rLo__rof,xEclD0f,.BEc!§r&{Do

8.1. É responsabilidade do FORNECEDOR REGISTMDO providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes,
embalagens, seguros, impostos, taxas, târifâs, elcargos sociais ê trabalhistas e demâis despesas necessárias à perfêitâ execução do
obieto pelo FORNECEDOR REGISTRÁDO.

8.2. Após a homologação da licitação, assinar a Ata de Registro de Preços, relaHvo ao obieto adjudicado, corforme prâzo determinado
neste edital;

8.3. Efetuar a execução e fornecimento dos produtos, responsabiliz ando-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega
dos produtos, de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e na "Nota de Empenho ou contrato

'- admi straüvo".

8.4. entregar os produtos nas quantidades estipuladas na o.dem de fornecimênto/serviço e rra Nota de Empênho ou contrato
administrativo no prazo de 24 (ünte e quatro) horas, no locâl designado pelâ Secretarie requisitânte.

8,5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos deste Edital;

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

8.7. A contratada deverá responsabilizâr-se pela entregâ do objeto, assumindo a responsabilidade pelos eucargos fiscais e comerciais
resultarte da adiudicação desta licitação.

8.8. O FORNECED0R REGISTMDo deveú galantir a qualidade dos mâteriais licitados comprometendo-se a substituí-los, caso nâo
atendam o padrão de qualidade exigidos;

8.9. No ato da execução, os equipamentos serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele[s) que não satisfazer(emJ á
especificação exigida ser(ãoJ devolvido{s), à contratada.

PREFT]ITURA MUNTCIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
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8.1.0. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá refazer, às suas expensas no todo o[s] produtosfsl em que se verificarem vicios ou
incoi'reçares, resultantes da prestação, no pràzo de 05 (cinco) dias , contados da notificação que the for entregue oficialmente.

8.11. Manter, durante a vigência da âta de .egistro de preço, as condições de habjlitação exigidas no Editâl e na presente Ata de
Registro de preços;

8.12. Comunicâr ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de regisfo de preços;

8.13. Atender âos châmados do Órgão Gerenciador, visando efêtuar reparos em eveltuais erros cometidos nâ execução do objeto da

ata de registro de preços;

B-14. Abster-se de transfe I direitos ou obrigações decorentes da ata de registro de preços sem a expressa concordáncia do Órgào
Gerenciádor.

8.15, Não subcontrâtar o objeto da presente ljcitaçâo, sem o consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, easo haiâ, será dâdo
lor escrito:

8-16. Promover po. sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vistâ das responsabilidades rlue

lhe cabem na execução do objeto deste edital;

8.17. Retirar as Requisições solicitadas referentes âo objeto do presente Pregão no Municipio de São Mielel do Guamá, nos prazos e

locais designados neste edital;

8.18, Acatar a fiscalização dô obieto contratado, realizada pelo Gestor da Ata de RegistÍo de Preços, que deverá ter suas solicitações
âtendidas imediatamente;

8,19. Credenciar junto âo tr{udicÍpio de São Miguel do Guamá, funcionário [s) que atenderá [ão) às solicitações dos produtos objeto
deste pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições:

8.20. Cumprir todâs âs demais obrigações impostas por este edital e seus anexos.

cúUsULA NoNÀ. DÂs oBRIGAÇ0E§Do ÓRGÃo GERENEIADOB

9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como ãtestar as Notas Fiscais odundas das obrigaçôes

contraídasi
9.3. Emitia pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização das entregas, à

exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de apiicação de sanções;
9.4, Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estâbelecidas na ata. no iDst aurnento convocatório e Seus anexos;

9.5. Assegurar,se de que os preços contralados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de êstudo comparativo dos
preços pratjcados Pelo mercado;
9.6, Conduzir os procedimentos relâtivos a eventuais renegociações dos preços registrâdos e a aplicação de penalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Regrstro de Preços;
9.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assLrmidas pelo FORNECEDOR REGISTMDO;
9.8. A fiscaiização exercida pelo ÓRCÃo GERENCIÂDoR não excluirá or redlrzirá a responsabilidade do
FORNECEDOR REGISTMDO pela completa e perfeita execução desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMÁ. DAS CONDIçÔIS DE §NTRGÀ DOS MATIRIAIS, DOS PRAZO§ E DOS LOCAIS

10,1. 0 FORNECED0R REGISTRADo deverá entregar os materiais solicitados, objeto desta licitaçâo, em estrita conformidade com disposições e especificaçiies do edital

de licitação, proposta de preços apresentada, nos tennos do Termc de Referêncla _ Anexo1

10.2,0 objeto desta licitação refere-sea uma estimativa de utilizâção, a serem aplicâdâs durante 12 {dozeJ meses, assim, nào poderão serexecüiados cm uma única

pârcela, deveudo haver execuçôes parcrais, de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/.equjsições emitidas pelo 0rgào soli.itrnte

10.3.0 fomecimento dos mâteriais deverá ser disponibilizada imediatamente, a partirda âssinatura daÁta de Reglstro de Preços, medjante a apresentaçáo dos

àr*
ü .â
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pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão Licitante, de acordô com er necessidades destes.

10.4.0 FoRNECEDoR REGISTPáDo deverá âtenderao chamado para fornecihento dos mâieíais,objeto deste certáme, no prâzo máximo de 24 [vinte e quâtro)
hores, coltâdos do recebimento formal da solicitação expedida pela Secretaria requiritaDte, Caso nâo seja efetivada a prestaçâo do objêto no pÉzo previsto, a empresa

classificada em segundo iugar será convocâda para o fomecimento do mesmo.

10.41. Ás solicitaçôes dar-seão de forma parcelâda, semanalmente ou diariamente, de aco.do com asnecessidades da Secretaria interessada, mediante formulário
próprio de ordem dê Fomecimento/serviço, emitido pelo encarregado responsável.

10.5, Toda solicitação de compra será mediante os'ordem de Compm, emitida preüamentê ao FoRNECEDoR RECISTRADo, com parecer e diagnóstico próúo do

sewidor responsável, chefe de operações ou secreúrio,

10.6.0 ÓRCÃoGEMNCIADO& rejeitaú, no todoouem parte,0 forne.imento realizado em desacordo com a ordem de Íornecimento e com as rcrmas deste Edital;

10.7. 0 rêcêbirnento defrnitivo dos produtog obieto deste Edital, úo exclui a responsabilidâde da liciiânte vencedora quanto aos vicios oo tos, ou seia, só manifestados

quando da sua normal utilizâção pêla secretaria requisitânte, nostermos do Código de Defesa do Consumidor(Lei na 8,078/90)i

1o8. 0 óRCÃo GERINCLADoR indicerá sêrvidor responsável, desigDado para esse fim que, anotâÍá em registro púprio todas as ocorrências relacioDadas com a
-- execução do obieto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observâdos.

10.9. No recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificaçoes do obieto, descritas neste Termo de Referência -

Ânexo l, e será observâdo no que couber, as disposiçôes da Lei Federal ne 8.666/93 e suas alteraçoes.

LúU§IIA !ÉCIMÀPJUITEIM:DAS.§IoILDIçÕES D[ PAGAMENTO

11.1. Após a enhega dos produtot o FoRNECEDOR REGISTMDo deverá enüar ao ÓRGÀO GERINCIAD0Ra Nota Fiscal, cofiespondente aos produtos entre8res

para conferência e aprovação, através do servidor responsável legâlmente constituído para este fim;

11.2. Pela entrega dos produtot quôndo deüdâmente solicitados, e execlrtados, pa8Êrá ao F0RNECEDoR REGISTRADo o valor constante em sua proposh comercial

sen qualquer ôtrus ou acréscimo;

11.3, É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contrdos da dâta da protocoli?ação da Nota Fiscal/Fatura perante este Município de São Migueldo Guamá, para

conferência e aFovação do recebinento definitivo do ob,eto deste Edital

11.4. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do obieto deste Edital, comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas

fis.ais apresentadas e deüdamente atestadâs, serão encaminhada à contalrilidade/tesourada para o efeüvo pagâmehto.

11,5.0s pagamentos serão qeditados em favor da contlatada, por meiode depósito Bancário em conta.orente indicadana proposta, coltendo o nomed0bânco,

agência, localidade e número da conta corrente em quê deverá ser efetivado o crédito,

.- 11.6. Na ocorrência de reieição da nota fiscâl, motiyada por erros ou inconeções, o prazo estipulado no subitem 12.4. anterior passaú a se. contado a partir da data da

suâ rêapresentâção.

11,7. Para a efetivação do pagámênto, o FORNECEDOR REGISTRÁDO deverá apresentár iuntamente com a nota fiscal, o comprovante da sua reguleridâde fiscal e

trabalhista exigidas na habilitaçào deste edital.

11.8.0 FoRNECEDoR RECISTMDo deve.á, obíigâtoriamente emitirNota Fiscal/Fatura corn CNPI idêntico ao apresentado para Íins de habilitação no certame e

consequentemente lançado no in§trumento conkatual.

cúUsULÀ DÉcIMASEGUNDÂ. DA ADEsÂo À ATA DE RIGISTRO DE PREçOS

12.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Adminlstração Pública poderá utilizar a Ab de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manife§te

interesse e mediante prévia autorização do Gabinete do Prefeito,

12.2. Caberá ao forne€edor beneficiário da Âta de Registro de Preçot obseNadas as condições nela estabelecidâs, optar pela aceltaçâo ou nâo do fornecimento

deconente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o municipio de São Miguel do Guamá e órgãos participantes,

12.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quartitativo de câda item registÍado na ata de regisFo de preços

PREFEITURA MUNICIPAI, DE SÃO MICUEL DO GUAMÁ
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paaa o município deSão MiSueldo Guamá e órgãos paúcipantes, independcntemente do núnero de órgãos não participântes que aderirem.

12.4.0 processo de autorização de adesâo à Âta de Registro de Preços, será competência do Prêfêito Münicipal, que, somente autorizará adesões que obedeçam aos
seguintes requisitosr

a) que exista disponibi)idade do item solicitado;

b) que iNtrua opedidoahavés de ofício, com as informaçoes necessárias de acordo com a legislaçâo vigente;

12,5. Para instIução do pedido de que trata â alínea "b", além das exigências constantes para o processo de autorizaçáo de adesào dêverá aindâ, lonter es seguintes
informâções:

aJ Írúmero da ata e seu objetoj
b) qüanüdade conkatada;
c) justificativa da necessidâde de clntratação do item solicitado;

d) nome, cârgo, telefoneesetor do responsávelpelo pedido de adesão à ata de registro de preço, para possiveis coltatos;
ê) quantidades e itens aderidos anteriormentê na referidâ ata;

0 cárta de concordância do fornecedor ouprestadordo serviçoi

d justificativa da vantâjosidâde;

12,6. Cumpddos os requisitos formais pâra o processo deadesão à Ata de registro de preços, somente após ratificaçâo do Prêfeito Municipal, aAdmiristrâção
MunÍcipal autorizará o pedido de adesâo.

12,?. Ás soücitaÉes deveúo ser encaminhadas ao drgào Gerenciador, Prefei$n MuDicipãldeSão Migu€ldo Guamá, pormeiodâ Diretoía dê Licitâções e Comprât
através do e-mail: li.it.rcâosrlrg20 i7(rijmârl.conr ou pelo endereçô Complexo Adminisrativo Prefeitura Municipal De Sâo MiguelDo Guamá - RoD BR 010, S/Na,

Baiffo: lndusúial-Vila França -São Miguel do Guaná - Pará - CEP:6&660-000.

CIÁU§UIÁDÉEIUÁ IItrcEIRÁ - DA IIlcÁlIzAçÂq E GTEEneIA[,tExTo DÁCoN]TBÂTAQ{o

13.1. Caberá ao Gâbinete do Prefeito, através da Diretoria de Licitação e Compras, a gestão dos p.eços regishados, atuando como
ÓRGÃO GERENCIADoR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, veriÍicada a adequação destes aos praticados pelo mercado e às
necessidadesdemandadas pelaAdministração 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 n0 8.666/93 e, Íra sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

13.3. Para fiscalização da entrega dos produtos iunto ao FORNECEDOR REG ISTMDO, será nomeado seryidor.

13.4. Competirá aos responsáveis pela fiscâlização acompanhar o fornecimento dos produtos, inclusive observância às quantidades
máximas a serem adquiridas, rejeitar os materiais em desacordo com as espêcincações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que
surgirem no decorrer do fo.necimento, dando ciência de tudo ao lic itante adjudicado, conforme art. 67 daLein 8.666/93.

13.5. Fica reservado à fiscalizaçâo, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o obieto licitado, desde que não acârrete ônus para o Município ou modiÍicação
na conüataçãô.

13.6. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município. deverão ser solicitadas formalmente pela Contratada, à
autoridâde administrativa imediatamente supêrior ao Íiscal, em tem po hábl] para a adoção de medidas convenientes,

13,7, O FORNECEDOR REGISTRÁDo deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e contÍole a serem
adotados pela fiscalizaçâo, obrigando-se a íornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaçôes, esclarecimentos, soluções e

comunicâções de que esta necessitar e que forem julgados necessários âo cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços.

13.8. A existência e a atuação da fiscalização em nada resúingem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fomecedor
contratado, no que conceme ao objeto da respectiva contratâção, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução confatual não implicâ em corresponsabilidade
do MunicÍpio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem preiuízo das penalidades preüstas, proceder ao ressarcimento
imediato dos prejuizos apurados e imputados às falhas em suas aüvidades.

PREFf,ITURÁ MI.INICIPAI DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
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EúU§UIÀDÉCI!{A qUARIA - DÂs PIIIâLIDÂDES

14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da suâ proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsâ exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu obieto, nâo mantiver a proposta, {alhar ou íraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratâr com â Ádministração Pública e,

será dêscredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estaduâl, pelo prazo de até 05 [cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em êdital e no contrato e das demais cominâções legais,

14.2. o óRGÂO GERENCIADoR poderá ainda, garanüda a préüa defesa da licitautê vencedora, que deverá ser apresentãda no
prazo de 05 (cinco) üas úteis a contar da sua notificaçâo, sem preiuízo dâs responsabilidades peDal ê civil, aplicar, as
seguintes sanções:

l) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de o,5o/o (zero úrgula cinco por centol por dia, pelo atrâso iniustificado no fornecimento, sobre o valor dâ contratação em
atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5oá [cinco por cento] pelo não fornecimento do obieto deste Pregão, calculada sobre o valor
'ema[escente do contrato;.- Iy) multa de 0,5olo (zero úrgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação prevista no Editál e

não discriminado nos incisos anterioÍes, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via
internet, fax, correio ou ouúo), até cessar a inadimplência;
VJ suspensão temporária de participar de licitação e impedime[to de contratar com a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá,
pelo prazo de até 02 (doisl anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Admlnistração Pública enquânto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até qüe seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
vll) âpós o 200 [ügésimoJ dia de inadimplência, o óRGÃo GERENcIADoR terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo
com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adiudicatiâria a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura pâra
pagamento do objeto deste Editâl, seln prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instfumento.
VIII) a inadimplência do FORNECEDOR REGISTMDO, independentemente do hanscurso do prazo estipulado na alínea anterior, em
quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e â conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá
implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicaçâo das penalidades cabÍveis;
IX) ocorridâ a rescisão pelo motivo supracitado, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá contratar o remanescente mediante dispensa de
licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal ne 8,666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições
oferecidas pela licitante vencedora, ou adotár outra medida legal para o fornecimento dos produtos ora contratados;
X) quando aplicadas as multas_ preústas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo
Departamento Financeiro do ORGÂO GERENCIADO& por ocasião do pagam ento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 â 380, da
Lei f L0.406/2002 (Código Civil);
XI) Ila impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inedstindo pagamento vince[do a ser realizado pelo ÓRGÃO

GERENCIADOR, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, o FORNECEDOR REGISTMDO será
.rotificada a recolher aos cofres do Erá o â importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias,

.- contado da data do recebimênto, pelo FORNECEDOR REGISTRADo , do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da
penalidade, sêm prejuÍzo das demals sançôes legais cabíveis.
XIIJ As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativame nte, ou não, de acordo com a gravidade da infração;
Xlll) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativâmente, a 10yo[dêz por cento) do vâlor dâ conffataçãoj
XIVJ Nenhuma parte será responsável perante a ouka pelos atrasos ocasionados por rnotivo de força maior ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo admioistrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 [dez) dias, ou ainda, quando
for o caso, será cotrrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui â de outra e nem impede â sobreposição de
outras sanções pÍeüstas na Lei Federal na 8.666/1993, com suas alterações.
XVIIJ As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após rotificâção endereçada ao F0RNECEDOR
REGISTMDO, assêgurando.lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos
termos da lei.

cúUsUIÁ DÉCIMA QUINTÁ - DÁ ÁDEsÃo ÀATA DE REGISTR0 DE PREços

15.1. Qualquer órgâo ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Âta de Registro de Preços durante sua
vigência, desde que madfeste interesse e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal.
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15.2. Caberá ao fornecedor beneficiiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimeDto decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigaçôes presentes e futuras assumidas com o
município de São Miguel do Guamá e órgãos participantes.

15,3. O quandtativo decorrente da adesão à ata, nâo poderá excedeÍ, na totalidadg ao quíntuplo do qualtitâdvo de cada item
registrado na ata de registxo de preços para o município de São Miguel do Guamá e órgãos participantes, independentemente
do número de órgãos não particlpantes que aderirem,

15"4. O processo de autorização de adesão à Áta de Registro de Preços, será competência do Prefeito Municipal, que, somente
autorizará adesões que obedeçam aos seguintes requisitos:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que instrua o pedldo akavés de oflcio, com as iníormações necessárias de acordo com a legislação vigênte,

15.5. Para insÍução do pedido de que hata a alínea "b", além das exigências constântes para o processo de autorizaçâo de adesão
deverá ainda, conter as seguintes informaçóes:
al número da ata e seu obieto;
)) quantidade co[tatada;

- c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado;
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de registro de preço, para possÍveis contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na refeÉda ata;

D cârta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
g) iustificaüva da vantaiosidâde.

15.6. Cumpridos os requisitos formâis para o processo de adesão à Ata de registro dê preços, somentê após pârecerjurÍdico fevorável a
adesão, a Adminishação Municipal âutorizará o pedido de adesão.

cúusuLA p Écr DtasExTÂ :-DAs IltsposrcôESGEBAIS

16.1. lndependentemente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta
e da habilitação apresentados pelo FORNECEDOR REGISTMDO no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços-

16,2. Aos câsos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.e 10.520/2002, do Decreto Fêdeíal n.e 7.982/13 e da
Lei 8.666/93, e demais normas aplicávêis a espécie.

16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a] todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adiüvo à presente Ata de

Regisfo de Preços;
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira

.- CÉUSUEDÉCIMÂ sÉTI!|Â.. DoIoBo

17.1. Para dirimir, na esferâ judicial. as questôes oriundas da presente Ata de Rêgistro de Preços será competerte o foro da Comârca
de São Miguel do Guamá

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada
conforme, é assinada em 02 [duas) üas de igual teor e forma, pelos signatários deste instrum€nto e pelas testemunhas abaixo
nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitação.

sâo Miguel dô Guamá, 07 de novembro de 2018,

ANroN ro LEocADp f;ià1Íà',"E:1l|i fl 
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