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Estado do PaÍá
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PreÍsitura llunicipal de São Mlguel do Guamá

ATÂ DE REGISTRO DE PREÇOS

ÂTÂ DE REGTSTRO DE PREçO§ N" 2O18O49A|2O1A
PREGÃO PRESENCIAL NE 9 /ZO,.A.OO4S / DLClPMSMG
VALIDADE: 12 (DoZE) MESES

Aos 07 dias do mês de novembro do ano de 2018, O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o ne.
XXXXX.XXX/XXXX-XX, através do Gabinete do Prefeito, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o senhor ANTÔNIO LEOCÁ-DIO
DOS SANTOS, CPF/MF ne 90L845.565-20, rêsidente e domiciliado nestã cidade, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR e a[s] empresa(sl ROCHÁ & ROCHA COMERCIO LTDÁ - EPP CNPJ: 19.681.007/0001-44 rêpresentado pelo o senhor
ERICK ELTON ARAÚ]O DE SOUSA CPF ne 542.123.598-00 e RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP CNPfr 07.203.866/0001-49
representado pelo o senhor RAIMUNDO TARCIZO oLMÍRÁ SILVA CPF na 477.090.902-06, denominada(sJ simplesmente
FORNECEDOR(ES) REGISTRÁDO(S), resolvem na forma da Lei Federal nq \0.520/2002, no Decreto Federal, 7.892/13 e,

subsidiariamentê, pela Lei Federal n' 8.666/1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS, cuia
minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do município de Sâo Miguel do Guamá, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38, daLei na 8.666/7993, e ainda mediante as cláusulas e condições sêguintes.

cúU§ULAI&IÍEIRÁ-: DO,QBIEIo

1,1, Â presente Âta tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pâra futura e eventual contratâÉo de empresa especializada nâ aquisiÉo
de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perêcíveis, com transporte incluso, para atender necessidades da Prefeitura Municipal,
Secreta as Irtêgradas e Fundos Municipais, de acordo com as espêc ificaçôes contidâs no Termo de Referência.

EL(USULÂ SEGUNDÂ.!Á VINCULÁçÂO ÂO EDITÂ

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os teünos do Pregão Presencial para Registro de Preços ne 9/2018-0045 e

seus Ánexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando.sq ainda, à proposta do FoRNECEDOR REGISTMDO.

C!Ú§UtA IERCEIAÀ1DA VIGÊNCIA DA ÂTA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá ügência de 12 [doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CI./(USUIÂQU4RTÀ: DO.PBEÇO

4.1. Os preços regisBâdos e a indicação dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Atâ serão publicados Íto Diário Oficial dos
MunicÍpios, União, Estado e divulgados em meio elet ônico,

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser reüsto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao ÓRGÁO GERENCIADOR convocar os FoRNECEDORXS REGISTMDOSpaTa negociar o novo valor.

4.2.1. Caso o FoRNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá liberar o FORNECEDOR do
compÍomisso assumido, uma vez fr\rsEada â negociação ê convocar os demais íomecedores visando a igual oportunidade de
negociação.

4.3. Durante o período de validade da Atâ de Registro de Preços, os preços não serão reaiustados, ressalvada e superveniência de
normas fedei?is aplicáveis à espécie.

4.4. O.diferencial de preço enÍe a propostâ inicial do FORNECEDOR REGISTMDO detentor da Ata e a pesquisa de mercado êfetuada
pelo ORGÁO GERENCIADOR à época da abertura da propostâ, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre
mantidos, inclusive se houver prorrogâção da validade da Ata de Re gisEo de Preços-

CúUSUUT QUINTA - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS

PRXFEITURA MUMCIPAI, DE SÃO MIGI]EL DO GUAMÁ
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5,1. 0 ÓRGÂO GERENCIADOR âdotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

5,2. DO(S) PtrEçO(S) RECTSTRÁDO(S) pOR rTEM(Nq

5,3.0s preços oiertados pelâ empresa classificadaen p meiÍo lugâr, slgnatária da presente Âtr de Registro de Preços, constam do Ánexo Vl-A, que se constitui em
anexo à presente Ata de Registm de Preços

CúUSULAÉEXTA . Do coNTRoLEE DAs ÁLTEEAçÕE§-DE PREcoS

6.1. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-finarceiro lnicial da ata,
implique a inüabilidade de sua execuçâo,

6,2. Durante a vigêrcia dâ ata, os preços regisEados serâo fixos e irreaiustáveis, exceto nas
ocorrência de situaÉo prevista na alÍnea "d", do inciso ll, do art 65, da Lei n.a 8.666/93,
preços praticados ÍIo mercado sofrerem redução.

6.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na âlínea "d", do inciso II, do art 65, da Lei n.c 8.666/93, a Âdministrâção,
se iulgar conveniente, poderá optar por cancelar a Atá e iniciar o utro processo licitatório.

6.3. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a reúsão comprovando a
ocorrência do fato.

6.4. A compÍovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas fiscais de aquisição de matérias-
primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboraç ão da Propostã e do momento do pedido da reüsào.

6.5. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar plânilhâs de custos comparativas entre a data de formulação da
Propostâ e do momento do pedido de reúsão, eüdenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

6.6. A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à reüsão dos valores pactuados,

6.7, Comprovada a redução dos preços praticâdos no mercado nas mesnas condições do registro e definido o novo preço máximo a ser
pago pela Âdministração, os fomecedores registrados serão convocados pelo Município para alteração, por aditamento, dos valores
registrados na Ata, mântêndo o mesmo ob)eto cotado, na qualidade e nas especificaçõês indicadas nâ Proposta.
6.8. As altêrações decorrentes da revisão dos preços serão publica das no Diário Oficial dos Municípios, União e Estâdo.

6.9. Na hipótese de a bene6ciária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão Gerenciador, a seu critério poderá
cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.

6.10. O Órgâo 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 beneficiária tenha dire ito a interpo. recurso§, ou â indenizações.

cúUsuu sÉIu4: !4 REYoGAEÂo E Do CAnCELÁUENT(! Do BEG!§IRo DE PREço§

7,1.0s preços registrados poderão ser rêvistos em dêaorrênciâ de evenfuã!rcduçâo dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve ocustodos serviçosou

capudo.rL. É5 d.r Ler | 3 666, (h 1993.

7.2, Quando o preço registrado tor[aFse superior ao preço praticado no mercado por motjvo supervenientê, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado,

7.3,0s fornecedores que nâo aceitarem reduzirseus preços aos valores praticados pelo mêrcado sêrão libêrados do compromisso assumido, sem ãpliaaÉo de
penalidade.

7.d A ordem de dassifi.âÉo dos fomecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado obsenãrá â classificaÉo original

7.5. Quando o preço demercado tonar-se superior aos preços registrados eo fomecedor não pudercumpriro comprcmisso, o órgão gerenciador podeÉr

I - Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fomecimento, e sem aplicaçâo da penalidade se confirmada a

na ocorrência de fato superveniente que

hipóteses, devidâmênte comprovadas, de
deüdamente comprovada, ou quândo os

PRNFEITURÀ MUNICI?AL DE SÁO MtGI]trL DO CUAN/!]I
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yeracidãde dos notivos e conprovantes apresentados; e

Il - Conyocar os detnais fom€cedores para assegurar igual oportuidade de negociâÉo,

26. Nâo havendo êxito nas negociaçôet o órgão gerenciador deverá procederà revogação da ata de registro de preços, adotando âs medidas cabíveis para obtenção
dâ contratâÉo mai§ valtâjosa,

7.7. O registro do fomecedor seá caocelado quatrdo:

I - DescurDpír as condições da ata de registro de preços;

II . Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prâzo estabêlecido pela Adminishação, sen justificativâ aceitável;

Ill.não aceitar reduzir o seu prcço registrado, na hipótesê dêstê se tomer süpêriot àqueles praticados no mercâdo; ou

IV - sofrer sanÉo pr€ústa nos incisos lll 0u lV do caput d0 rrl 87 da Lein! 8.66t, dc 1993,ounoert. i" (lr Lri q 10.520, dc 2002,

PüágmÍo único, 0 cancelsmetto de reghios nashipóteses previstasnosíncisos I,lt e ly do sublkm 7.7. será furnolizadopor despqcho do órgão gerenciqdor,lssegurodo o

coniqditório e o onpla deÍess"

7.8. 0 cancelÂmento do registro de preços poderá ocorrer por fato supervêniente, decoÍente de câso fonuito ou forçâ maior, que preiudique o cxmprimento da âtâ,
deüdauente comprovados e justifi cados:

I . Por rárão de irteresse público; ou

II- A pedido do fornecedor.

CTÁU5U1ÁoUÁY.A. DÁ§ lBNcAçÕEs Do F0RNECEDqR.BE!!§TIÁDo

8.1. É responsabilidade do FORNECEDOR REGISTMDO proüdenciar 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-obrâ, fretes,
embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execuçâo do
objeto pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

8.2. Após a homologaÉo da licitação, assimr a Ata de Registro de Preços, relativo ao obieto adiudicado, conforme prazo determinado
neste edital;

8.3. Efetuar a execução e forneclmento dos produtos, responsabiliz ando-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega
dos produtos, de acordo com a especificação e demais condiçôes esüpuladas nestê Editâl e na "Notâ dê Empenho ou contrato
administrativo".

8.4. entregar os produtos nas quanüdades estipuladas Ea ordem de fornecimento/serviço e na Nota de Empenho ou confato
administrativo no prazo de 24 (ünte e quaro) horas, no local designado pela Secretaria requisitânte.

8.5. Proceder à entrega do ôbieto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos deste Edital;

8.5. Comunicar à Secretaria requisitante dos materiais, imediatamentq após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o
seu cumprimento.

8.7. A contratada deverá responsabilizar-se pela entregâ do obieto, assumindo a responsabilidade pêlos encargos fiscais e comerciais
resultante da adjudicação desta licitação.

8.8. O FORNECEDOR REGISTMDO deverá garantir a qualidade dos materiais licitados comprometendo-sê a substituí-los, caso não
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(em) á
especiflcação exigida ser(ãol devolvido(sl, à contratada.

PREFEITURÀ MI'NICTPAL DE SÃO MIGUEL ItO GUAÀ,Ti
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8.10. O FoRNECEDOR REGISTRADO deverá refazer, às suas expensas no todo o(s) produtos[s) em que se verificarem vícios ou
incorreçôes, resultantes da prestação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da noüficação que lhe for entregue oficialmente.

8.11. Manter, duÍante â vigência da atâ de registro de preço, as condiçôes de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de
Regisúo de preços;

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

8.13. Atender aos chamados do órgâo Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do obieto da
ata de registro de preços;

8.14. Abster-se de tÍansferir direitos ou obrigaçôes decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgào
Gêrenciador.

8.15. Não subconfatar o objeto da presente licitação, sem o consentimento préüo do órgão gerelciador, o qual, caso haja, será dado
por escrito:

8.16. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar expostâ em ústa das responsabilidades que
lhe cabem na execução do objeto deste edital;

8.17. Retirar as Requisiçôes solicitadas referentes ao obieto do presente Pregão no MunicÍpio de São Miguel do Guamá, nos prazos e

locais deslgnados neste editãl;

8.18. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, que deverá ter suas solicitaçôes
atendidas imediatamente;

8.19. Credenciar junto ao Município de São Miguel do Guamá, funcionário [s) qu€ atenderá (ão) às solicitâçôes 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 todas as demâis obrigaçôes impostas por este edital e seus anexos.

GúU§T,T.A.NoJIIÂ : DÂs oBRIGAçÕE§DoóEcÃo GIBENCIADOR

9.1. Gerenciar a Ata de Rêgistro de Preços;
9.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaçôes necessárias, bern como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações
contraídas;
9.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompalhamento e fiscalização das entregas, à

exigência de condiçóes estãbelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
9.4. Àssegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no inst rumento convocatório e seus anexos;
9.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos parâ a Administração, por meio de estudo comparativo dos
preços praticados pelo mercado;
9.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por
descump mento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigaçôes assumidas pelo FORNECEDOR REGISTMDO;
9"8. A fiscalização exercida pelo ORGÁO GERENCIADoR não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do
FORNECEDOR REGISTRÂDO pela completa e perfeita execução desta Ata de Regisho de Preços.

cúUsUI.A DÉCIMA . DÁs COI{DIçÔI§ DE EIITRGÁ DOS MÁTERIÁI$ DOS PRÂZOS I DOS MCâJ§

10.1.0 FORNECEDoR REGISTRADo deverá entregar os materiais solicitados, objeto desta licitâÉo, em estritâ conformidade com disposiçôes e especincaçôes do edital

da licitação, proposta de preços apresentada, nos tennos do Termo de Referência - Anexo L

10.2. O obieto desta licitação refere-se a uma eshÍnativa de utilizáção, aserem aplicadas durante 12 [doze) meses, assim, náo poderão se-r executados em uma única

parcela, devendo haver execuçôes parciais, de foma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo 0r8ão solicitanle,

10.3. O fornêcimento dos materiais deverá ser disponibilizâda imediatamentg a pârtir da assinatura da Âta de Registro de Preçot mediante a apresentaÉo do§

PREFEITT,IRÀ MUNICIPAI, DE SÁO MICUEL DO GUÂMÁ
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pedidos parciais/requisições enitidas pelo órgâo Licitânte, de acordo com as necersidades destes.

10.4. O FoRNECEDoR RECISTRADo deveú atender ao chamado para fornecimento dos materiais, obieto desne certame, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas, contados do recebimetrto foImalda solicitaÉo expedida pela Secletaria requisitante. Caso IIão seja efetivada a prestaÉo do obieto no prazo preüsto, a empresa

classificadâ em segundo lugâr será convocáde para ofornecimentodo mesmo,

10.4.1. e,s solicitaçoes dar-seão de forma parcelada, sernanalÍnente ou diariamênte, de acordo com as necessidades da Secrctaria interessada, mediante forÍnulário
próp o de orden de Fornecimento/serviço, emitido pelo encarregado responsável.

10.í Toda solicitaÉo de compm s€rá mediante osordem de Compra, eDitida previameDte ao F0RNECED0R RXCISTRADo, com par"cer e dia8nóstico pÉvio do

servidor_resplnsável, chefe de operaçôes ou secretário.

10.6,0 0RCA0 CERENCIÁDoR, rejeitaú, no todo ou em parte, o fomecimento reâlizado eÍn desâcordo com â ordem de fomecinento e corn as nomâs deste Ediial;

10.7. 0 rêcebimento definitivo dos pmdutos, obieto deste EditâI, úo .xclui á rêsponsebilidade da licitante vencedora quanto aos ücios ocultos ou seja, só ma0ifestados

qua[dodâ sua normal utilização pela Secretaria r€quisitante, nostermos do Código de Defesa doConsumidor (Lei n, 8.078/90];

10.8, O ÓRGÃO CERENCIADOR indicará s€rvidor responsável, designado para esse fim qug anotaú em registro próprio todâs as oconênciâs relacionãdas com a

execução do obiet , determinando o que for necessário à regularização das fâltas ou defeitos obseNados.

10.9. No recêhinento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionadosao enquadramento nas especificações do obieto, dêscritas neste Termo de Referência-

Anexo I, e será observado no que couber, as disposições da Lei Federal n0 8,666/93 e suas alteraçoês.

cr,l{IEUTA pÉcrMA p.BIMEIRAlDrsloNDtçÕE§o[ PÁcÂlitENf0

11.1. Após a êntrega dos produtos, o FoRNECEDOR REGISTRADO deveÉ eDviü ao ÓRGÂO GERf,NCIÂD0R a Nota Fiscal conespondentê aos produtos entregues

para conferência e aprovaÉo, ahavés do servidor responsável legalmente constituÍdo para este fim;

11,2. Pela entrega dos produto§, quando dêúdamênte solicitâdos, e executados, pâgaÉ ao FoRNECEDOR REGISTMD0 o yalor constante em sua proposta comercial,

sem qualquer ônus ou ac[éscimo;

113. É concedido um prazo de 03 (rês) dias úteis, contados da data daprotocolizaÉo da Nota Fiscal/Faturâ perânte este Municlpio deSâo Migueldo Cuamá,para

confeÉncia e aprovâção do recebimento definitivo do obieto deste Edital

11,4. Após o prazo de conferência e aprovação dorecebimento definitivo do obieto deste Edital, comprovada a manutenÉo das exigências da habilitâçáo, as notas

fiscáis apresentadas e deviilamerte atestadas, serão encaminhadas à contâbilidade/tesouraria pâra o efetivo pagamento.

11.5.0s pagamentos serâo creditados em favor da conratada, por Íneio de depósito Bancário em conta conente indicada na proposta, contendo o nome do banco,

agên€is, locâlidade e número dâ coÍrta corente em que deverá ser efeívado o erédito.

11.6, Na ocorrência de reieiÉo da nota fiscal, moti!"da por enos ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 12.4. antedor passará a ser contado a partir da data da

suá reapre§entaçâo.

11,7. Pam a efetivaÉo do pagámento, o FORNECEDOR REGISTRADo deveú apresentar juntamente com a mtá fiscal, o comprovalte da sua re8üaridade fiscale

habalhistr exigidas na habilitação deste edital,

11.& O FoRNECEDoR REGISTRADo deveú, obrigatoriamente, emiür Nota Fisqal/Faturâ coÍn CNP, idêntico âo apresentado para fins de habilitação no certâme e

consequentemente lançado no insEumento contatuâl.

CúUSULA DÉflMÁ SEGUNDA . DA ADESÂO À ATÂ DE REGISTRO DE PRXçOS

12.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da AdministraÉo Públicâ poderá ütilizar a Ata de Registro de Preços durante sua ügência, desde que manifeste

interesse e mediante préviâ autorização do Cabi0ete do Prefeito,

12.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadâs as.ondiFes nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento

deco[ente daadesão, desde que não prejudiquê as obrigaçôes presentes e futuras âssumidas com o município de Sá0 Migueldo Guamá e ór8ãos paúicipantes.

12.3. O quanútativo decorrente da adesão à atâ, não podêrá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na âta de registro de preços

PREFEITURA VUNICIPAL DE SÃO MICUEL DO GUAlI,ri
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para o municÍpio de São Miguel do Guamá e órgãos p:rticipantes, independentemente do númêro dê órgãos não pârticipântês quo âderirem

12,4.0 proce:iso de autorizaçâo de adesão àAtâ de RegistÍo de Preços, será comperôncia d0 Prefeito Municipal, que, somente autorizará adesões que obedeçam aos
seguintes requhitosi
a) que exisl, disponibilidade do item solicitado;

bJque instrua o pedido através de oficio, com as inlormações necessárias de acordo com a legislaçào vigente;

12.5. Para instlução do pedido de que trata a alinea "b", além das exigências constantes para o processo de autorização de adesão deverá ainda, conteras seguintes
informações:

a) número da aiâ e se! objeto;

b) quanhdade contl âtada;

c)jushficativa da necessidade de contrataÇâodo item solicitado;

dlnome, cargo, telefone e setordo responsávelpelo pedido de adesâo à ata de regisro de preçô, pâra possíveis contâtos;
el quãntidades e itens aderidos anteriormente !a referida ata;

t] carta de concordânciâdo fomecedorou prestador do ser.r'iço;

gl jLrstificativa da vantajosidade;

12.6, Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Àtâ dê registro de preços, somente após rati,icáçâo do Prêfeito Municipal, âAdmiíislração
Municipalautorizaú o pedido de adesã0.

12.7, As solicitâçôes deverão s$ encaminhadas ao Órgão Gerenciador, Prefeitura Municipalde São Migueldo Guamá, por meio da Dir€toria de Licitações e Comprâs,

através do e-mail: ou pelo e[dereço Complero Administrativo Prefeitura Municipa] De Sáo MiguelDo Cuamá " RoD BR 010, S/Ns,

Bairro: Industdal- Vilâ França - Sã0 Migueldo cuamá - Pará. CEP:68.660-000.

CúUSULA DIíCIMÁ TELCEIBÁ . DA TIsCÂL[ÁÇÃo x GERINCIA!{ENTo DA coNTMTAçÁo

13,1. Caberá ao Gabinete do Prefeito, através da Diretoria de Licitação e Compras, a gestão dos preços registrados, atuando como
ÓRGÃo GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, verificaalê a adequação destes aos praticâdos pelo mercado e às
necessidades demandadas pela Admjnistração municipal;

13.2. O gerenciâmento e a fiscalização da contratação decorrentes deste editâ|, 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 n! 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

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

13.4. Competirá aos tesponsáveis peia fiscalização acompanhar o fornecimento dos prodütos, inclusive observância às quantidades
máximas â serem adquiridas, rejeitar os mate ais em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que
surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao lic itante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.

13.5. Fica reservado à íiscalização, o diieito e a âutoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que nâo acarrete ônus para o Município ou modií'icâção
na contratação.

13.6. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmeate pela Coltratâda, à
âutoridade administrativâ imediatâmelte superio. ao fisca], em tem po hábil pâra a adoção de medidas convenientes.

13,7. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verjficação e cottrole a serem
âdotados pela fiscalizâção, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, eiementos, explicaçôes, esclarecimentos, soluçôes e

comunicações de que estâ necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços.

13.8. A existência e a atuaçâo da fiscalização em nada rest ngem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor
coütratado, no que concerne ao obieto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas peÍante o Município ou peaante
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução conüat al não implica em corresponsabilidade
do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades pÍevistas, proceder ao ressarcimento
imediato dos preiuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

PRIFEITURÁ MI]MCIPAI DE SÂO MIGUEL DO GUA]T,L(
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eiríusuu oÉcnv,e euanra. DÁs pElrALrDADx§

14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documêntâção felse exigida
para o certame, ensejar o retardâmento da execução de seu objeto, não mântive. a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, Íicaná impedido de licitar e contratar com a Administração Públicâ e,
seú descredenciâdo no sistema de cadastramento de fomecedor estâdual, pelo prazo de até 05 (cincoJ ânos, sem prejuÍzo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominaçôes legais,

14.2. O óRGÂO GERENGIÁDOR podêÉ ainda, garantida a prévia defesa da licitante vetrcedora, qu€ deveÉ ser apresêntada no
prazo de OS (ctDco) dias úteis a co[tar da sua nodficação, sem preruizo das responsabllidades penal e civll, aplicâr, âs
seguintes sançôes:

I) adyertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5c16 fzero vírgulâ circo por cento) por dia, pelo atraso injustiffcado no fornecimento, sobre o valor da contratação em
attaso;
III) multá compensatória/indenizatória de 5 (cilco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor
remanescente do contlato;
tyl multa de 0,5y0 (zero virgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação prevista no Edital e
não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da conhatação em descumprimento, contada da comunicação da contmtante (via
internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;
y) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipâl de São Miguel do Guamá,
pelo prazo de até 02 {dois) anos;
VI) declaração de i[idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puniÉo ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 200 (úgésimo) dia de inadimplência, o ÓRcÃO cERENCIADOR terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo
com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicaúria a perda de interesse no recebime[to da nota fiscal/fatura para
pagamento do obieto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades preüstas neste Instrumento-
VIll) a inadimplênciâ do FORNECEDOR REGISTMDO, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em
quaisquer dos casos, obseryado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá
implicaÍ a imedlata rescisão unilateral deste CoÍrtrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo supracitado, o ÓRGÁO GERENCIADOR poderá contratâr o remanescente mediante disperca de
licitação, com fulcro no arL 24 XI, da tÉi Federal ne 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condiÉes
oferecidas pela llcitante vencedora, ou adotar outra medida legal parà o fornecimento dos produtos ora contratados;
x) quando aplicadas as multas preüstas, mediante regular processo adminisrativo, poderão elas serem compensadas pelo
Departamento Financeiro do ÓRGÃO GERENCIADOR, por ocasião do pagamento dosvalores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380, da
Lei na 10.406/2002 {Código Civil);
XIJ na impossibilidade de compensação, nos termos da alÍnea anterior ou, inexistirdo pagamento vincendo a ser realizado pelo ÓRGÀO
GERENCIADOR, ou, ainda, sendo este insuficlente para possibilltar a compensação de valores, o FORNECEDOR REGISTMDO será
notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 [dez) dias,
contado da data do recebimento, pelo FORNECEDOR REGISTMDO , do cornunicado formal da decisão definitiva de aplicação da
penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabÍveis.
XII] As sanções acima descdtâs poderão ser aplicadas cumulativame nte, ou não, de acordo com a gravidade da infração;
XIII) O valor már(imo das multas não poderá exceder, cumulativame[te, a 1oolo(dez por cento) do valor da contratação;
XI1rJ Nenhuma parte será responsável perante a outm pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.
xV) 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 judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CúUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de
outras sançôes pÍeüstas na Lei Federal ne 8.666/1993, com suas alteÉções.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantrdo sempre o exercício do diÍeito de defesa, após notificação endereçada ao FORNECEDOR
REGISTMDO, asseguraldo-lhê o prazo de 5 (cinco] dias úteis parâ manifestação e postêrior dêcisão da Autoridade Supêrior, nos
termos da lei,

cúusulA DÉctMA eUINTA - DAÁDEsÃo ÀÂTÁ DE REGISTRo DE pR"Eços

15.1. Qualqüer órgão ou entidade integrante da Administração Pública podeÉ utilizar a Ata de Registro de Preços durarte sua
vigência, desde que manifeste interesse e mediante préüa autorização do Prefeito Municipal.

PREFEITIJRÂ MUMCIPAL DE SÃO MIGUEL DO CUAIU]{
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15 2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registo de Preços, observadas as condições nela estabelecidâs, optar pela aceitação
ou não do fomecimênto decorrente da adesão, desde que não prejudlque as obrigações presentes e firturas assumidas com o
município de Sào Miguel do Cuamá e órgãos participantes.

15,3. O quantitativo decorrente da adesâo à ata, náo poderá exceder, na totalidade, eo quÍntuplo do quantitadvo de cada ltem
registrado na ata de registro de preços para o município dê Sâo Miguel do Guamá e órgâos participantes, independentemente
do Dúmêro de ór!ãos não participantes que aderirem.

15.4. O processo de auto zação de adesão à Áta de Registro de Preços, será competência do Prefeito Municipal, que, somente
âutorizará adesôes que obedeçam aos seguintes requisitos:
al que exista disponibilidade do item solicitado;
bJ que instrua o pedido através de offcio, com as informaçôes necessárias de acordo com a legislação vigente.

15-5. Para instrução do pedido de que trata a alÍnea "b", além das exigências constântes para o processo de autorização de adesão
devená ainda, conter as seguintes informações:
a) número da ata e seu objeto;
b) quantidade contratada;
c) iustificatiya da necessidade de contrataÉo do item solicitado;
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de âdesão à ata de registro de preço, parâ possíveis contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida aà;
0 cartâ de concordância do fornecedor ou prestador do serviçoi
gl justificativa da vantaiosidade.

15,6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adêsão à Ata de registro de preços, somente após parecer jurídico favorável a
adesão, a Administração Municipal autorizará o pedido de adesão.

CúU§ULA DJeIMÀsExTA {A§.DI§P!fl çOE§GEnAI§

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

16.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constaltes da Lei n.P 10.520/2002, do Decreto Federaln,e 7.982/13 e da
Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.

16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações qüe se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adiüvo à presente Ata de
Registro de Preçosi
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente regisEo para qualquer opemção financeira-

GLÁU§ULâ DÉCIMA§ÉIIMÀ : Dojono

17.1. Para dirimir, na esfera iudiciáI, as quêstôes oriundas da presente Ata de RegÍsEo de Preços será competente o foro da Comarca
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 (duâs) vias de igual teor e forma, pelos signaÉrios deste instrumento e pelas testemunhas abaixo
nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departâmento de Licitação.

São Miguel do Guamá, 07 de novembro de 2018.

ANTONIO LEOCADIO

DO5
SANTOS:901 84556520

Assinado deÍorma digital por
ANTONIO LEOCADIO DOS

SANTOS:90184556520
Dados: 2018.1 1.07 1l:30:37
-03'00'
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MUNICIPIO DE Assinado de Íormô disital
Dor MUNICIPIO DE 5Ao
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Órgão Gerenciador
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PREFEITO MUNICIPAL

RocHA E RocHA â;1,1i?iã:ífz8',üHiií
COMERCIO LTDAj e6s r oo7ooo144

LTDA:196gl OO7OOO144 
DadoÍ 20 r8.1 r '07 1 r:06:0ó

ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA. EPP
CNPI: 19.681.007/0001-44

RATMUN Do rARctzo o fiiil'..,1i,?iffii,ÜnJ'"' 
o"'

SILVA:072038660001 4q srLVA:07203866000r4e- Dados: 20'18.1 1.07 14:41:32-03'00'

3000160 I 'i 123:26 -03'00'

RÂIMUNDO TÀRCIZO O SILVA- EPP
CNPf: 07.203.866/0001-49
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