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ESTÂDO DE MÁTO GROSSO

PREFEITUR.A MIIMCIPAL DE TÁNGÁNÁ DA SERRÂ
Secreària ÍíuEicipel dê AdhinistFâÉo

Departemêrto de Uctraçôes
I

ATA D_E REGTSTRO DE PREçOS N' 02512O2U3
PREGAO ELETRONICO NC 018/2021 - REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO ADMINTSTRATIVO NT O9Ol2021
VAUDADE: 12 (DOZE) MESES

):

Aos sete dias do mês de maio do ano de 2021, O MUNICiPIO DE TÁNGÂtrÁ DÂ SERRÂ com sede na Avenida
Brasil ne 2.351-N - 2e Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPI/MF sob o ne. 03.788.239/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, VÂNDER ÁIBERTO MÁSSON, brasileiro, casado, portador da Cédula de
ldenüdade 0397390-2 SSP/MT e CPF/MF ne 432.285.341-20, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado simplesmente ÓnCÁO CnnflCnnoR e a empresa UGOLINI CAMPOS EIRILI EPP, inscrita no
CNPJ sob o nc 01.354.498/0001-53, com sede na Rua A, Quadra 5, Lote 01, SN, Bairro Village Flamboyant,
Cuiabá - MT - CEP: 78.035-360, fone: (65) 3626-3A3A, E.MAJL; ugolini.ltda@terra.com.br, neste ato,
representada pela Sra. Samantha Rodrigues Campos Ugolini, brasileira, empresária, portadora da Cédula de
iderüdade 7439557-7 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o ne 993.417.439-15, denominada simplesmente
FORNECEDOR REGISTRÁDO, resolvem na forma da Lei Federal n0 L0.520/2002, Decreto Municipal ne
258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n'8.666/1993, e alterações posteriores, frrmar a presente ÂTA
DE nEGISTRO DE PR.EçOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Município de Tangará da
Serra, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei ne 8.666/1993, e ainda mediante
as cláusulas e condições seguintes.

CúUSULA PRIMEIRÁ - Do oBIETo
1.1. A-presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREçO$ para tuturâ e eventual AQUISIçÂO DE ÁcUÂ MINERÁI
(GÁLÁO 20 LITROS), GÁS DE COZINHA GPL E VÁSILHÀ-I,ES, conforme especificações contidas no Termo de
Referência e demajs exigências estabelecidas no Edital e seus aDexos, parte Integrante do edital do PREGÃO
ELErRÔt{tCO Ns 018/2021.

cúUsULÁ SEGUNDÂ - Â vINcULÁcÃo Áo EDITÁI
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Elebônico para Registro de Preços ne
O,A/2OZI e seus Anexos, Processo Administralivo n"- O9Ol2O2l, do qual é parte integrante e complementar,
únculando-se, aindâ, à proposta do Fomecedor Regisfado.

cúusulA TERCETRA - pA vrcÊNcrÁ pÁ ATA
3.1. A presente Atâ de Regisho de Preços terá vigência de 12 (doze) Eeses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1, Após cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Regisho de Preço, será considerado documento
ünculativo, obrigacional, com câracterísticas de compromisso para fufura confahção nas condiçôes estâbelecidas.

CúUSULA oUARTÂ - Do PREco
4.1 No preço contratÀdo já se edconb:am computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente teúam relação com o objeto deste contato, isentando â CONTRATANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2 Os preços regisEados e a indicação do respectivo FORNECEDOR R.EGISTRÁDO da Ata serão publicados no Diário
Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso -
AMM, no site www,tangaradaserra,mLgov.br.

CúUSULA oUINTA - DA REIÁçÃo DÁs EMPRESAS BENEFICI}íRI,AS E PRf,cos REGISTRADoS
5.1. O óRGÁO GERENCIÂDOR adotará a prática de todos os atos necessários ao conuole e adminishação da presente
Ata.
5.2. Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório, ficam regisfados,
para conEatações futuras, os preços unitários e respectivos fomecedores classificados, conforme abaixo:
s.2.1. Do[S) PREçO[t REGTSTRÁDO[S) pOR ITEM(NS)

FORNECEDOR REGISTRÁDOr UGOLINI CÁ.ttPOS EIRELI EPP\

i r-,.:ll::.llEl§:tait':i:,
04 KIT COM 01 MÁNÔMETRO PARA DO1S BOTUÕES P45 COM

CoLETOR 1/2 P/ BAD(A PRXSSÁO,CONTEND0: 01 REGULADOR
ALIÁNÇA ÁM 12KGIH ESTAGIO ÚNICO BAIXA PRESSÀO 03
NIPLE DUPLO I,ATÃO 1/2 NPT, 02 TE LATÃO 1/2 NPT, 02
BUCHÁ RED. LATÂO 1/2 X 1/8NPT, 02 MÁNÔMETRO
cHEtoNAZtO, 01 COLETOR MODULO CENTRAL %, 02
coTo!,ELo LÁTÃO 90" 1/2 NPT, 02 REGISTRO ITALIANO RETO
I/2 M/F,OZVAL]JI.JI.ADE RETENçÃO 1/2 X 7 /16, 02 PIG.TAIL

UNID 18 PRÓPRIÁ 522,00

ucrTÂçoEs:DEPÁRT/I.IIENTO DE
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dê llcltãções

CúUSULA StrIA - DO COI{TR,OLE E DAS ÂITERÁçÕES DE PREçOS
6.1. Conforme o Decreto Federalna 7892/2013, durante a üEência da ata, os preços registrados poderão ser revistos
em decorrência de evêntual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as neSociaçôes iunto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alÍnea "d" do inciso II do caput do ârL 65 da Lei nq 8,666. dê 1993.6.2. Quando o preço
rêgistrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo supeweniente, o órgão Serenciador
convocará os fomecedores para negociarem a redução dos preços aos valores pErücados pelo mercãdo.
62. Os fornecedores que não aceitarem reduzk seus preços aos valores praücados pelo mercado serão liberados do
compromisso zrssumido, sem aplicação de penalidade.
6.3. A ordem de classificação dos fomecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado obsewará a
classifi cação original.
6.4. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor não pudêr cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá;
a) libêrar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
âplicação da penalidadê se confirmada a veracidade dos motivos e comprovanês apresentados;
b) convocar os demais fomecedores para assegurar iguâl opoÉunidedc de negociação.
6.5. Não hâvendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da conEataçâo mais vantajosa.
6.6. O registro do fornecedor será cancelado quandoi
a) descumprir as condições da ata de re8istro de preços;
b) nâo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estábelecido pela AdminisEação, sem
justi hcativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço regisfado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mcrcâdo;
ó.7. O cancelamento de registros nas hipóteses preüstas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprlmento da atâ, deúdamente comprovados e rustiÂcados:
aJ por Ézão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor,
6.9. A reüsão será precedida de pesquisa préüa no mercado fomecedor, banco de dados, Indices ou tabelas oôciais e/
ou ouros meios disponíveis para le'.antamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins
de Sraduar a justa remuneração do serviço ou fomecimento e no embasamento da decisão de deferir ou reieitar o
pedido.
6.10. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a reúsão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, salvo motivo de força maior deüdamente justifrcado no processo,
6.10.1. O prazo parâ análise e,ulgamento de eventual pedido de reüsão de preços, serão contados da deta do
protocolo e enfega completa da documentação comprobatoria pela conb-atadê- Àté â decisão hnal da Âdministração
Municipal, o fomecim.nto do ob,eto solicitâdo pela área requisitante, deverá ocorrer nofinahnente, pelo preço
registrado em ügor.
6.10.2. A recusa injusüficada da beneficiária da ata, em executar os serviços solicitados dentro do prazo estabelecido
no edital, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
6.11. A Âdministração, reconhecendo o desequillbrio econômico financeiro, procederá à reüsão dos valores
pactuados.
6.12. Na hipótese da beneficiária não efenrar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão Gerenciador, a seu
critério poderá cancelar, total ou parcialmente, a Âta de Regisfo de Preços.
6.13. O Órgão Gerencledor podeFá, desde que sela convenlente aos interesses da adEinisfaÉo, caucelar,
total ou parsialDeDtc, a Áta de Regisüo de Preços, sem que cotrl lsso, a beneficlárla tenha direlto a lnterpor
recursos, ou a iEdenizações.
6.14, Âs alterações decorrentes da reüsão dos preços serão publicadas no Diário Oficiâl dos Municípios,

cúusulÁ sÉ'rrMA - pA REvocÁcÃo E po CÂNGELAMENTo Do REGISTRo DE pREços
7,1. O FORNECEDOR Rf,GISTR.ADO poderá ter o seu regis[o de preços revogado na Âta, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ample defesa.
7,2, A revogaçáo doseu regisEo poderá ser:
7.2.1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRÁDO, quaDdo comprovar estar impossibilitâdo de cumprir as
exigências da Atâ, por ocorrência de casos fortuitos ou de força mâiorj

DEPARTÂTíBTTO DE UCÍIAçÕESI Âvedd.. Brã5ll tr'2351-N- B.lÍIo laldtm Europ.- CEP: 78.30G000 - T.ngãrá dâ sêrrâ - i{T
TEL: (65) 3311.+800 - cEârI
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BORR P.45 O,sOCTMS, 02 SUPORTE PÀRÂ COLETOR" 04.
BUCHA E PARAzuSO S.10 DE PAREDE.

05 MÂNGUEIRÂ DE ÂLTA PRESSÀO PNEUMÁTICA DE 5/16 COM

PRESSÀO MÁXIMA DETRAEALHO DE 5OO LBS. COR PRETÀ
ME RENATA 8,38

UNID SUPERGASBR,AS 151,0007 vÂStLHAME PARÁ GÁS GLP'GriS DE COZINHA"-BOTI'ÃO P-13,

EM PERIEITO ESTADO DE CONSERVAçÁo,

08 VASILHÂME PARÂ CÁS GLP "GÁS DE COZINHÁ".BOTIIÃO P.45,
EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVÂÇÁO,

UNID 25 SUPERGÂSBRÁS 574,00
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7.2.2. Por iniciativa do óRGÃO GERENCIfi)OR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRÁDO não aceitar reduzir o preço regisEado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
b) o FoRNECEDOR R.EGISTRÁDO perder qualquer condição de hebilitaçâo ou qualificação técnica exigida no
processo Iicitatório;
c) por ràzões de interesse público, deüdamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRÁDO não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRÁDO não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estâbelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitações dela decorrentes.
7.3. O FORNECEDOR REGISTRÁDO terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condiçôes da Atâ de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razôes de interesse público.
7.3.1. O cancelamento de regisho, nas hipóteses previstas, assegurados o conhaditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do óRGÃO GERENCIÁDOR
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTR.ADO poderá soliciEr o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
supeweniente que venha comprometer a perfeita execução contrâtuel, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
deüdamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipóteses aclma, conclúdo o processo, o ónCÃo GERENCLADoR fará o deüdo
apostilarDeDto na Ata de RegisEo de Preços e informaÍá aos proponentes a nova ordem de reEistro.

CúUSULA oITÁvÂ - DÁ DIWLGÂçÃo DÂ ATA DE R.EGISTRo DE PREços
8.1. A presente Ata será divulgada no portâl da internet wr4t.úongomdaserra.mlgov.bt

cúusutá NoNA - pÁs oBRIcÁçÕEs Do óRGÁo cERENcrÂpoR
9.1. Efetuar o recebimento dos serviços, verificando se os mesmos estão em conformidade com o solicitado, por meio
de fiscal, formalmente nomeado para esse fim;
9.2. Comunicar imediatamente a contretada quelquer irregularidade verificeda nos selviços executados;
9.3. Efetuar o pagamento a contatâda, de âcordo com as condiçôes de preços e pràzo estabelecido na notã de
empenho ou no contrato;
9.4. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessánas, bem como atestar es Notas Fiscais oriundas
das obrigaçôes contrâídes;
9.5. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais necessárias ao bom desempenho do íornecimento dos
materiais, objeto desta contratação.
9.ó. Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do conEato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condiçôes de habilitação ê quali6cação exigidas na licitação.
9.7, Realizar inspeção por meio do fiscal do contrato nomeado pela Secretaria solicitante, os serviços que por ventura
venham a ser substituÍdos no decorrer do fomecimento destes.
9.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessáriasj
9,9. Manifestar-se formalmente em todos os atos reletivos à execução do edital, bem como do contrato, em especial
quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações da mesma;
9,10. Realizar o âcompanhamento e a ôscalização da execução do referido ConEato, alêrtândo o executor das falhas
que porvenhrra ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de
responsabilidade do Contratado;
9.11. Esclarecer as dúüdas e indagaçôes do Contratado, por meio da fiscalização do contrato,
9.12. O contratantc só efetuará o pagamento referente aos seryiços fornecidos, pela contratada, conforme
comprovação reel da execução dos mesmos, atestada pelo fiscal do contrato.

cúusulA pÉcrMÁ - pÂs oBrucÁçôEs Do FoRNEcEpoR REcIsrRÂDo
10.1. Constituem obrigações da CONTRATADÁ" dentre outr-as inerentes ou decorrentes da presente Contratâção:
10.1.1, Proüdenciar todos os recursos e insumos lecessários ao perfeito cumprimento do objeto conb'atado, devendo
estár incluídas no preço proposto todas as despeses com materiais, insumos, Inão de obra, fretes, embalagens,
seguros/ impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabâlhistas e demais dêspesas necessárias à perfeitâ execução dos
seruços.
10.1.2, Após a hornologação da licitação, assinar a Áta de Rêgistro de Preços, reletivo ao obieto ad,udicado,
conforme prazo determinado neste edital;
10.1,3. Fornecer serviços, objeto da presente licitação solicitados, em esfita conformidade com as disposições e
especificações do edital da licitaçâo, de acordo com o termo de referência, proposta de preços apresentada.
10.1,4. Disponibilizar os materiais necessários ao bom desempenho da Prestação dos Serviços, em perfeitas
condições de uso e manutenção, obrigando-se a substituir aqueles que não atenderem estas exigências;
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10.1.5. Efêtuar a execução e fomecimento dos sêrviços, responsabilizando-se com exclusiüdede por todas as
despesas relativas à prestação dos serviços, de acordo com e especificação e demais condições estipuladâs neste
Edital e na "Nota de Empenho".
10,1,6. Proceder à entrega do obieto deste edital, com os devenes e garaEtiâli coDstaltes oos ADexos Il e lll,
dcste Edital;
10.1,7. Comunicar à Secretaria requisitánte dos serviços, imediatameDte, após o pedido de fomecimento, os motivos
que impossibilite o seu cumprimento,
10,1,8. A conhatada deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços, assumindo todas as obrigações de
natureza fiscal, comercial, trabalhistâ ê preüdenciária, incluindo seguro conta riscos de acidentes do tlabalho, com
relação ao pessoal designado, resultante da prestação dos serviços, objeto desta licitação,
10,1.9. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurançã, higiene e medicina do trabalho;
10,1.10. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, e o que mais se fizer necessário
para a perfeitâ execução dos serviços, conforme estâbelêcido no edital.
10.1.11. Garantir a qualidade dos serviços licitados comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconsEuir, ou
substitulr, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços que não atendam o padÉo de qualidade exigido, ou em
que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento no pÍazo de OZ (duas) horas, contados da
noüficação que lhe for enEegue 06ciâlme[te.
10,1.12. Manter, durante a vi8êncla da Âta de Regish'o de Preços, as coBdiÉes de habilitaÉo eÉgldas no
Edital;
10,1.13. Comunlcar ao COI{TRATAi{TE, qualquer problema ocorrido na execuÉo do obieto do conEato;
10.1.14. Atender aos chamados do CONTRÂTÁNTE, üsando efetuar reparos em evenhrais eros cometidos na
execução do objeto do contrato;
10,1.15. Não subconfâtâÍ o obleto da presente llcitaÉo, seEt o consentimento prévio do coDtrataDte, o qual,
caso ha,a, scrá dado por escrltoi
10.1,16. Promoyer por sua conta, atavés de seguros, a cobertura dos riscos a que se ,ulgar exposta em vlsta
das responsâbllidades que lhe cabem tra execaÉo do obieto deste edital;
10.1.17. Redrar as Requlslções sollcltâdas referentes ao obieto do preseDte Pregáo no Município de TaDgaÉ
da serra-MT, nos prazos e locals dêslgrados neste edltal;
10.1.18. Âcatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do conrato, que deverá ter suas solicitaçóes
atendidas imediatamente;
10.1.19. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou paEimonial ao COI{TRÂTANTE, ou
ainda a terceiros, na execução do fomecimento objeto da licitação, não sendo excluída ou mesmo reduzida, a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRÂTANTE, conforme disposto no arL
7 0 , da Lei ne 8.666 /93;
10.1.20. Credenciar iunto eo Municipio de Talgará da Serra-MT funcionário(s) que atenderá(ãol às solicitações dos
serviços obleto deste pregâo, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e ouEos meios de contato para
atender às requisições;
10.1.21. Cumprir todas as demais obrigaçôes impostas por este edital e seus anexos.

cúusulÁ DÉcrMÁ pRrMErRÁ - DAs coNDIçôEs DE FoRmcrMENTo Do oBrETo. Dos pRÁzos E Dos LocÂrs
11,1. O obieto desta licitação refere-se a uma estimativa dê utilização dos serviços, a serem aplicadas durante 12
(doze) meses; assim, não poderão ser executados em uma úlricâ parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a
atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante,
11,2. O FORNECEDOR REGISTRÂDO deverá prestar os serviços solicitados, em esEita conformidade com
disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Anexos I e II.
11.3. Os serviços, especificados no termo de referênciâ, deverão ser prestados pela conEatada no município de
Tangará da Serra-MT, em estabelecimento próprio da contratada, a qual deverá ter esEutura e todos os equipamentos
necessários à perfeita execução.
11.3.1, CoBldêr.rdo es canrtcrÍdc.§ e püdqúütdrdE própri.3 tlo t&o dÊ oürcb lldhdo, c .lrd., o hto
do oürGto onürÍ-sê dâ Gtccuçào dc scrytços coühudG Darâ affio dê dlerrsas SecretaÍlrs ú qurls
ÍrÉo tollcltaçlo dc .cot{o ooD Ír!! trGccrrldG Fúdrú& o@Trr e pülod6 alterDadB, vküdo r
vlabltrdade técolca Da p€rêlta crcauÉo doc scryf UdtadcB, r Gqlrraa Gmfatadr dGvcrd D.ntlr
estabclcdmento, P"eposto e/o[ rtDÍÉcrtaÉo no nnnl.I!'io dc Trrtrrá dr §qra"
11.3.1.1. Á llcltante vencedora devcú Íazer esta comprovaÉo no ato da assiEatura da Ata de Reglstro de
Preços.
11.,1. Para a execução do objeto, a licitante vencedora deverá disponibilizar todos os equipamentos em peíeita
condições de uso e funcionamento, compatíveis com a demanda dos serviços licitados, bem como mão-de-obra
qualificada, possibilitando atendimento de foma satisfatória, a fim de não comprometer o andamento e a demanda
dos serviços da contratânte,
11.4. A enEega dos produtos, será de forma parcelada, na medida da necessidade, as SecreEfias interessadas, aEavés
de servidores preüamente autorizâdos, farão as solicitações dos produtos iu[to à contratada, mediante formulário
próprio de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsável.
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11.4.1. Os produtos gás e água, serão solicitâdos de forma fracionada, na quantidade deffnida para o setor, a critério
da Unidade requisitante. Havendo necessidade de consumo, os produtos deverão ser ctrtregues diariamente
nos locais indicados,
11.4.2. O fornecimento dos produtos gás e água dar-se-á, aravés de enEada Ba Secretaria requisitalte na forma
de ticket/!ãles, Da quartidade sufciente a ser utilizada, no qual deverá ser acompanhado com Nota de empenho.
11,4.3. Os seryidores respoDsáveis das Unldades Àdminisfativas, ao receber dcket/vales, deveÉo verificar
junto ao forEecedor a data da entrega dos referidos produtos.
11.4.4. O fortrecedor ao efetivar a entregâ dos produtos, nos locais indicados, recolherá os ticket/vâles respêctivos,
conferidos e assinados, pelo servidor quê recebeu, atestado pelo ordeDador da despesa, ou pessoa indicada
pelo mesmo.
11.4.5. O fornecedor ao receber os ticket/vales assinados, anexará à Nota Fiscal, a qual, após atestada por servidor
responsável pelo recebimento dos produtos, será encamiúada à secretaria de Fazenda do município, para o efetivo o
pagamento.
11.5. Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas preüstas na ABNT, aplicáveis no que

couber, objeto da presente conEatação,
11.6. A execuÉo dos seryiços, será de forEa parcelada, IIa medida da necessidade, as Secretarias interessadas, au-avés

de servidores preüamente autorizâdos fará solicitaÉo dos serviços junto à contratada, mediante formulário próprio de
Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsável.
11,7, O FORNECEDOR R-EGISTRÀDO deveÉ eDfegar os materiais e exeqrtar os servlços no prazo máximo de 04
(quatÍo) horas,_confome especificaçôes conshntes do Termo de Referência, após recebimento da ordem de sewiço,
acompaúada da notâ de empenho, Exceto os casos que são apresetrtados a Ordem de Serviço e crono8ra.Ea
emiüdo pela Secretaria. Caso não seja efeüvada a en&ega dentro do prazo previsto, a empresa classifrcada em
segundo lugar será convocada para o fomecimento do mesmo,
11.7.1. Os prazos serão contados, a partir do recebimento da requisição e notâ de empenho, salvo se houver pedido
formal de prorrogação deste, devidamente jusüficado pela licitante/contr-àtada e acâtado pela ADMINISTRÂçÁO
MUNICIPAL.
11.7,2. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a Contratada deverá, imediatâmente epós
receber a ordem de serviço, informar as razões à unidade requisitante dos serviços, para, se aceitas, alteEr o prazo ou
definir prioridade em relação a outros serviços.
11,8. A coltratada deverá colocar-se a disposição da Contratante para fomecimento, montagem, acabamento,
instalação e pintura dos materiais nos locáis indicados pelas Unidades requisitantes, conforme cada solicitação, e de
âcordo com os prazos deste Edital e demais especificâçõês contidas no Anexo III, Têrmo de Referência, informando êm
tehpo hábil qualquer motivo impeditiyo, ou que a impossibilite de assumir as atiúdades conforme estâbelecido.
11,8,1. A Contratada deverá visitar os locais de instalação equipamentos de serralheria, verificando e conferindo
todas as medidas necêssárias, artes do início da instalação do equipamento, e qualquer divergência enconEada
deverá ser comunicada, por escrito, ao ConEatânte, que se pronunciará também por escrito, para que seiam tomadas
as proüdências necessárias,
11.8.2. Os funcionários pertencentes âo quadro da empresa contratada deverão portâr identificação indiüdual para
acessar os locais de execução dos serviços.
11.8.3, Os horários de execução dos serviços ficarão a exclusivo critério da COI{TRÂTÁNTE, assim como a ordem e
forma de execução que deverão obedecer aos critérios estabelecidos, de modo a não interferirem no andamento dos
tlabalhos da CONTRATANTE.
11.8.4. Â empresa vencedora deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal parâ ficar responsável em
âtender as solicitações das Secretarias requisitantes e informar por escrito à Seoetaria de Administração.
11.9. Â licitante vencedora deverá responsabilizar-se por todos os custos refeÍente o fomecimento de mão de obra,
necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: Eansportes, Eibutos, taxas de quâlquer datureza e todas ás despesa§, diretas ou ifldiretâs, relacionadas com
o íomecimênto do objeto da presente licitação ou que venham a implicar no fiel cumprimento do conEato, não
cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicionalj
11.9.1, Consideram-se incluídos no serviço de instalação, todos os meteriais, mão de obra, acessórios e/ou
complementos necessários para a completa execução dos serviços propostos, mesmo que não explicitamente
descritos nestas especificaçôes, porém necessários para a enhega dos sewiços perfeitamente prontos e acabados em
todos os seus detalhes;
11,9.2. Â ernpresa Contratada deverá efetuar a limpeza dos locâis afetados, após a instalação dos equipamentos de
sêrralheria, removendo todo entulho e/ou restos de materiais provenientes da execução dos serviços.
11.10. A respoNabilidade pelo recebimento dos serviços solicitados ficará a cargo do servidor responsável
Secretaria requisitante dos serviços, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota fiscá].
11.11. No ato da enlxega, os servlços serão anallsados erI sua totalidade, sendo que aquele(s) que
sadsfazer (em) á especificação exigida ser (ão) reieitados pela Contratante.
11.12, Em caso de constatação de falhas nos produtos fomecidos e instalados, a Contatada obriga-se de imediato
reparar, corrigir, remover, as suas expensas, rlo todo oll em parte os materiais em que se verificarem danos em
decorrência do transporte, bem como defêitos resultântes dos materiais empregados ou da execução da
montâgem/instalação, providenciando a subsütuição do[s) hesmo(s), Do prazo de 2 (duas) horas, a contar da data
da solicitação, a qual estará suieita às despesas decorrentes de devolução, e rlo!? entregâ/instalação, sem ônus
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adicional pâra a Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem preiuízo da aplicação das sançôes
preüstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRÁTANTE não será obrigada a firmar as

contratações que dela poderá adür, facultando-se a íealização de licitâção específica pâra a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registlo preferência de fornecimento em igualdade de condições.

11.14. O município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qua.lidade do serviço prestado pela licitarte
vencedorâ, a flm de eüdenciar o cumprimento das exigências da ÂRP - Ata de Registo de Preços, podendo, quando
nêcessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificaÉo.

cúUsULÂ DÉCIMÂ SEGUNDÁ - DAs coNDIcÕES DE RECEBIMENTO DO OBIETO
12.1. O objeto da presente licitação, será recebido pe)a Secretaria solicitantq átravés de servidor responsável o qual
deverá atestar seu recebimento,
12.1,1. O objeto será recebido da seguinte forma:
a) Proüsoriamente, no ato da enfega por Servidor, ou Comissão, que procederá a conferência de sua conformidade
com as especificações, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse recebimento;
b) Definitivamente, em até 03 (rês) dias úteis, âpós o recebimento provisório, mediante, "atesto" na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contrahrais e aferição do direito ao pagamento.
12.2, O recebimento e â aceitação do objeto desta licitação, estão condicionados ao enquadramento nas especificações
do objeto, descritas no Termo de Referência [Anexo IIJ e obedecerão ao disposto no ArL 73, incisos I e II, e seus
pará$afos da Lei n.a 8.666/93, no que lhes for aplicável-
12.3. O recebimento não exclui qualquer responsabilidade da Conh:atada pela qualidade dos serviços fornecidos;
12.4. O Município reserva para si o direito de recusar os bens entregues em desacordo com o conEato, deve[do estes
ser refeitos, às êxpensas da CONTRATADÀ sem que isto lhe âgregue direito eo recebimênto de adicionais.
12.5. Á contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do obieto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos obsêrvados.

cúUsUIÁ DÉCIMÂ TERCEIR.A - DA FORMÂ DE PAGÂMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos serviços, quando deüdamente executados e enÍegues, pagará a COi{TR.ATAi{TE à
COI,ITRÂTADÁ o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;
13.2. Os pagameDtos seÉo efetuados após a apresentaÉo da respectiva Nota Fisca.l/Fatura, deüda.Eente
atestada por servidor responsável da CONTRÁTÁNTE, acompanhada da ceÉidão Degativa de débitos relativos
aos tributos federais e à divida ativa da uniáo e CoDtrlbulções Prevldencláías (PGFN/INSS), cerüflcâdo de
regularidade de situação iunto ao FGTS e ceÉidão Degativa de débitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate 30
(tlinta) dias, coDtados a partir do recebiEento deffniüvo.
13.2.1, Os pagamentos serão creditados em favor da Contratada, por meio de depósito Bancário em contâ corrente
indicada na proposta, conteldo o nome do banco, agênciê, locâlidade e número da conta corrente em que deverá ser
efetivado o crédito.
13.3. Na ocorrência de reieiÉo da nota fiscal, Doüvada por erros ou incorreções, o prirzo estipulado Bo
subiteD anterior passirrá a ser contado a paÊir da data da sua reapresentaÉo.
13.4. A Conhâtada deverá, obrigatoriamente, emiür Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de
habilitação no certame e consequentemente lançado no insEumento conEatual.

cúusurÁ DÉclMÂ oUARTÂ - DA FlscÂLrzAcÃo E GERENCIÂMENTo DA coNTRÂTAcÁo
14.1. Caberá ao fiscal da ata de Registro de Preços ou contrato, designado pela Secretaria ordenadora da despesa,
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento dos aiustes decorrentes da Contratação, observado o
disposto no ato respectivo de nomeação,
14.2. O fornecimento do objeto será acompanhado e supervisionado pelo Fiscal da ata ou Contrato da secretaria
solicitante, que deverá acompanhar, supervisionar em conformidade com o ArL 67 da Lei I666/93 üsando a

obsewância do fiel cumprimento dâs exigências contratuais e encaminhar à Secretaria de Fazenda/Contabilidade, os
relatórios para os procedimentos de pagamento das faturas.
14.2.1. PaÍa fiscalização dos serviços junto a CONTRATADA, serão designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
01) GablDete - Fiscal: Râfaela Posterlli de Souza, Suplente: Angela )büer Belizário;
02) Secretaria de Educação - Fiscal: Robson Roberto Belido Limá, Suplentê: LetÍcia laünas Castdlon;
03) Slcretaria de Saúde - Fiscal: Marcos Antonio dos Santos Pereira, Suplentei Silvana Cris Hoffmann;
04) Secretaria deÂdminisraÉo - Juliana Co[ceiçáo Mesqúta LeDos, Suplente: Terezinha Daufenbach Martin
05J Secretaria de coordenaÉo e Planeiamento - Fiscal: Elton da Silva, Suplentei Claudinéia Calüto da Silva;
06) Secretaria de Esportes - Fiscal: Paulo Vinícius Egues, Suplente: Junia Vargas Colla;
07) Secretaria de fazeDda - Fiscal: Rogerio do Nascimento Lacerda, Suplente: Adelson lhduch;
08] secretaria de Âssistência Soclal - Fiscal: Maíelle Fláüo da Silva, Suplente: Silvia Anunciação;
091 Secretãria de Infraestrutrra - Fiscal: Silúa Regina Bernado PoÉa, Suplente: Jaqueline Loureiro Covari;
10) Secretâria de Ágricultura, Pecuária e AbasteciEento - Fiscál: Noeli Kunz Ackermam, Suplente: Marlene
Shilvia Lopes Santos;
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11) Secretaria de IndúsEia Com. e Serviços - Fiscal: Diones Nascimelto Silveira, Suplente: Fernando Hermenegildo
Pinto;
13) Secretaria de MeioAmbiente - Fiscal: Jessika Suellem da Silva, Suplente: Gabriel Néia Eberhardg
14) Secretaria de Turismo - Fiscal: Solange Silva Oliveira Porta, Suplente: Roselene Magalhães
Nascimento.
1,Í.3. O fornecimento deverá ser realizado de acordo com os requisitos do edital, do Termo de Referêncie e seus
anexos.
14.4, Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços inclusive observância às

quantidades máximas a serem adquiridas, reieitar os que esüverem em desacordo com as especificações do êditãI,
bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fomecimento, dando ciência de tudo ao licitante
adjudicado, conforme ar."67 da Lei n. 8.666 /93.
14.S. Fica reservado à fiscalizâção, o direito e a autoridade pala resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duüdoso não preyisto IIo edita] e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para
o MunicÍpio ou modificação na conratÂção.
14.6. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalme[te pela
Contratada, à autoridade adminishativa imediatamente superior ao frscal, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes.
14.7. A CONTRÂTÁDÂ deverá aceitar, 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 estâ necessitâr e que forem julgados decessários ao cumprimento do objeto da Âta de
Rêgistro de Preços.
14.8. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da
CONTRÂTÂDÁ, no que conceme ao objeto da respectiva contÍatação, às implicações próximas e remotas perante o
Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decofientes da execução
conEatual não implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRÁTADA
sem prejuízo das penalidades preüstas, proceder ao ressarcimento imediato dos preiuizos apurados e imputados às

falhas em suas atividades.

CúUSULA DÉCIMÂ oUINTA - DAs PENALIDÁDES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deüar de enuegar ou apresentar documêntação
falsa exigida para o certame, enseiar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude frscáL ficará impêdido de licitar e
contatar com a Adminisuação Pública e, será descredenciado no sistema de cadastremento de fornecedor estadual,
pelo prazo de aé 05 (clnco) anos, sem prejuízo das multas preústas no editâl e no conEato e das demais
cominações legais.
15.2. Â Administração poderá ainda, garantida a préüa defesa da Conbatada, que deverá ser apresentada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e ciüI, aplicar, as
seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de O,syo (zero úrgula clnco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fomecimento, sobre o valor da
conEâtâção em âraso;
III) Dulta competrsatória/iDdenizatória de 5olo (cinco por ceDto) pelo não fornecimento do objeto destê Pregão,
calculada sobre o !,alor remanesceute do contrato;
M multa de 0,596 (zero vÍrgula cinco por cento) por dia, pelo descumpriDento de qualquer cláusula ou
obrigaÉo pr€vista no Edital e náo dlscrlElnado nos incisos anteriores, sobre o nalor da contrataÉo em
descuEprimento, contada da comu caÉo da coDfatante (üa internet, correio ou outÍo), até cessar a
inadimplêtrcia;
V) suspensão temporária de participar de licitaÉo e iEpedimento de conEatar com a Prefeitura Municipa.l de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) a[os;
Vl) declaraÉo de in.ldoneidade para llcltar e contratar com a Administração Pública enquatrto perdurarem os
Doüvos determinantes da punlçáo ou aÉ que seia promoüda a reabilitaÉo, na forEa da Lei, perâ.nte a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20e (vigésimo) dia de iDadiEplência, a ÂdmiDistraÉo terá direito de reosar a execuÉo da
co[trataçáo, de acordo com sua coDveniêDciâ e oportuDidade, comunioando à adiudicaúriâ a perda de
interesse no recebimento da nota fiscd/fatura para pagaEento do obieto do Edital, sem preiuízo da apllcaÉo
das penalidades preüstas leste InstruDento.
VIII) a imdimplência da Confetada, iDdêpendentemeote do tr?nscur.so do prazo estipulado na alín
atrterlor, em qualsquer dos casos, obsewado o ilt.rcsse da ConeataÀtê e a conclusão dos procedi
adminisEativos pertinentes, poderá impllcãr a iDediata rescisão unilateral deste Contrato, corD a
das peDâlidades cabÍveis;
D0 ocorrida a rescisáo pelo moüvo retrocltado, a Confatâtrte poderá contratar o reDanescente mediante
dispensa de licitâÉo, com fr cro no arL 24 XI, da Lei Fêdêral ne 8,666/93, observada a ordem de classl-flcâÉo
da licitaÉo e as mesmas condições oferecidas pela Corratada, ou adotar oura medida legal para prestaÉo
dos sersiços ora conEatados;
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x) quando aplicadas as multas previstas, Eediatrte regular processo admiDist'aüvo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Flnanceiro da Confatante, por ocasláo do pagamento dos valores devldos,
nos termos dos arrs. 368 a 380, da Lei ns 10.406/2002 (Código Civil);
XÍJ na impossibilidade de coEpeosaÉo, Dos termos da alínea anterior ou, itrexistindo pagamento üncendo a
ser realizado pela CoDtratante, ou, ainda, seDdo este lnsuflderte para possibilitar a compensaÉo de valores,
a Conratada será noüficada a recolher aos cofres do Erárlo a lmportâDcia reEÍurescente das Eultas
âplicadas, no prazo máximo de 10 (dezl dias, contado da data do recebiEeDto, Pela Conratâda, do
comunlcâdo formal da decisão defiDitiva dc aplicaÉo da penalldade, sem preluÍzo das demais sançóes legais
cabiveis.
xII) Âs sançôes acima descritas podeÉo ser aplicadas cumulaüvaEente, ou náo, de acordo com a gravidade
da iffraÉo;
xIlI) O valor náximo das multas náo poderá exceder, cuEuLativameDte, a 1096 (dez por cento) do valor da
coufataÉo;
XIVI NeDhuma parte será responsáycl perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força Eaior
ou caso fortuito.
XyJ A Dulta, aplicada após regulirr processo adminisfativo, deverá ser recolhida no prazo Dáximo de 10
(dez) dias, oü ainda, quando for o caso, serÁ cobrada iudicialEente.
xvl) As sanções pÍevistas Desta CúUSULA são autônomas e a apllcaÉo de ulra não exclui a de ouEa e nem
impede a sobreposiÉo de outas sançóes previstas na IÊi Federal ne 8.666/93, coE suas alterações.
XVII) Ás penalidades sêrão aplicadas, garanddo sernpre o exercÍcio do direito de defesa, após notificaÉo
endereçada à CoDfatada, assegura.udo-lhe o prazo de 05 (clnco) dias úteis para EaDifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, Dos terDos da lei
15.3. As penalidades preüstas neste item têm caráter de sanção administraüva, consequeltemente, â sua aplicação
não exime a empresa contratada, da reparação das evenfuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura
Municipal de Tangará da Serra,
15.4. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de ftaude ou comportamento de
modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do
preüsto no art 70 da Lei 70.520/02, quaisquer das sanç6es adiante preüstas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente:
1S.4.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se enconEe em fase de julgamento;
15.4.2, Cancelamento do contÍato, se esta já esEver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento.
15.5. As penalidades serão obrigatoriamente regisb:adas no Sistema de CadasÍamento Unificado de Fornecedores -

SICAF ou no Cadastro de Fomecedores do Estâdo de Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de licitâr e contratar, a

licitânte deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multâs previstâs neste Edital e das demais
cominações legais,

cúusulÁ DÉctMÁ sExrA - DÁ ÂpEsÂo À ÂTA DE REcIsrRo DE pREcos
16.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Ádminishação Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços
durante sua ügência, desde que manifeste interesse e mediante préüa autorização da Secretaria Municipal de
Administração.
16.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Regisko de Preços, observadas as condiçô€s nela estabelecidas,
optar pela aceitâção ou não do fornecimento decoEente da âdesão, desde que não prejudique as obrigações presentes
e futuras âssumidas com o município de Tangará da Serra e órgâos participantes.
16.3.0 quantitativo dêcorrente da adesão à ata, não poderá exceder, Da totalldade, ao dobro do quartitativo
de cada item registrado Da ata de registro de preços para o municÍplo de Tangará da S€rra e para os óÍgãos
participaDtes, indepeEdenteEente do trúmero de órgáos não parüclpatrtes que aderireE, nos tenDos do
ardgo 22, § 3e e § 4e do Decreto Federal ne 9.48812018.
16.3.1. As aquisições ou as contatações por adesão não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquentâ por
cento dos quantitativos dos ite[s do instrumento convocatório e regisEados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e para os órgãos paÉicipantes
16.4. O processo de autorização de adesão à Áta de Registro de Preços, será competência do Secretário de
Administação, que, somente autorizará adesões que obedeçam os seguintes requisitos:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que insh-ua o pedido através de offcio, com as informaçôes necessárias de acordo com a legislação ügente;
16.5. Pâra instrução do pedido de que tata a alínea "b", além das exigências constantes para o processo
autorização de adesão deverá ainda, conter as seguintes informações:
a) número da ata e seu objeto;
b) quantidade coltÍatada;
c) justifrcatiea da necessidade de conEatação do item solicitâdo;
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de regisEo de preço, para possíveis
contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;
f) carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
g) justiâ@tivâ da vantajosidâde;
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16.6. Cumpridos os requisitos forEais para o processo de ade6ão à Âta de regisEo de preços, sonent€ após parecer

juídico favorável a adesão, a AdEinisEação MuJricipal autorizaÍá o pedido de adesão.

ie.z. Âs solicitaçôes devêrão sêr eEqrEilhadas ao órgão GcEncfurdor, Pteúeitllra Municipâ.I de TaDgará da

Serre, por nreio do Sctor de Licitações aFayés do e-Eâll @ou Pelo
eDdereço Avenida Brasil ne 2.351-N, Balrro Jardtn Europa, telefotrest (65) 33114820/ 3311-4409.

cúusulÁ pÉcrMÂ sÉ-rprÁ - DÁs plsPogçÕEs cERÁrs
17.1, tndependente de sua transcriçâo, o dital e seus atrexos, píDclpalEente a proPo§ta de Preço e os doorErentos d"
proposta ; da habilitaÉo apresentados pelo FORNECEDOR 1E61STRáDO no pregão faÉo parte desta Âta de

Regisúo de Preços.
17.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçôes constantes da Lei !.q 10.520/2002, do Deqeto n.!

258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.

17.2.1. Ás partes flcaE!, âinda, adsuitas às seguiDtes disposiçôes:

a) todas as alterações que se fizerêm necessárias serão regisu'adas por interméôo de lawatura de termo aditivo a

plesente Ata de Registro de Preços.

b) é vedado caucioÍrar ou utilizar o coEEato decorrente do preseEte registo Para qualquêr operêção financeirÀ

cúUsULA DÉCIMÁ OITÂVÁ - DO FMO
18.1. para dirimir, na esfera iudicial, as qu6tóes oriundas da prcs€nte Âta de Registro de Preços será comPetente o

foro da Comarca de Tangará da SerIa-MT.

E parâ ârrEeza e como provâ de a.s§im haverem, ente si aiusüà 6i lavrada a prceIÉe ata de regisao de preços que,

lida e achada conforEe, é assi.Eada eE 03 (GJ yias, à igEd -teor e foÍDa pebs §igDatâios deste instrume[to e

pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arsli!'ada Erâ via Do EêpartãmeDto de Licitação.

Tangalrá da Serra-MT,07 ale Maio de 2021.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. O2S/2O2I/Z
PREGÃO ELETRÔNICO Ng 018/2021 . REGISTRO DE PR,EÇOS

PROCESSO ADMINISTRÂTTVO N9 O9O/2021
VÂIIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos sete dias do mês de maio do ano de 2021, O MUNICiPIO DE TÂNcÁnrí DA SERRA com sede na Avenida
Brasil ne 2.351-N - 2e Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o np. 03.788.239/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ÂLBERTO MASSON, brasileiro, casado, poftador da Cédula de
Identidade 0391390-2 SSP/MT e_CPF/MF ne 432.285.341-20, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado simplesmente óRGÃO GERENCIADOR e a empresa GLOBO GríS COMERCIO VÁREJISTÂ DE cLP
LTDA, inscrita no CNPJ sob o re 04.296.733 /0001-08, com sede na Rua Traira, Esquina com a Rua Carpa, ne
1869-W, Bairro Jardim Ype, Sapezal - MT - CEP: 78.365-000, Íone: [65) 9 9688-4585, E-MÁJLi
globogasmt@hotmail.com, neste ato, representada pela Sra. Ludymylla Magalhâes Lima, brasileira,
empresária, portadora da Cédula de idenüdade 3724263 SSDS/PB, inscrito no CPF/MF sob o ne 082.956.864-
61, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRÂDO, resolvem na forma da Lei Federal n0
70.520/2002,Decreto Municipal ne 258/2003, e, subsidiariamentq pela Lei Federal n'8-666/1993, e alterações
posteriores, firmar a presente ÂTA DE REGISTRO DE PREçOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria
Geral do Município de Tangará da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei
ne 8.666/1993, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

CúUSULÂ PRIMEIRÁ - Do oBIE-To
1.1. A_presente Ata tem p_or objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIçÃO DE ÁcUA MINERÂL
(GAlllO 20 LITROS), GA§ DE COZINHÁ cPL E VÂSILHÁMES, conforme especificaçôes contidas no Termo de
Referência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, parte Integrante do edital do PREGÁO
ELETRONTCO N4 018/2021.

cúusuLA SEGUNpÂ - A vrNculAcÁo Ao EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico pâra Registro de Preços na
OlElzO2l e seus Ânexos, Processo Administranvo na O9O/2OZ|, do qual é parte intêgrante e complementãr,
vinculando-se, ainda, à propostâ do Fornecedor Registrado.

cúusulA TERCETRÁ - DA ucÊNcrÁ DÁ ÂTÁ
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá ügência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento
ünculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contratação nas condições estâbelecidas.

cl,ÁusuLA oUARTA - Do PRXçO
4.1 No preço conFatado já se enconram computados todos os impostos, tárifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando â CONTRATANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes,
4.2 Os preços registrâdos e a indicação do respectivo FORI{ECEDOR R-EGISTRÂDO da Ata serão publicados no Diáío
Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Diário oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso -
AMM, no site www.ta nsaradáserra.mLsov.br.

cúusulA ourNTÂ - DA REL.ACÁo DÂs EMpREsÂs BENEFtcúRus E pREÇos REGIsTRÁDos
5.1, O óRGÁo GERENCIÁDOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente
Ara.
S.2. Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório, ficam regisbados,
para contratações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixoi

s.2.1. DO(S) PREçO(S) REGTSTRÂDO(t poR rrEM(NS)

FORNECEDOR REGISTRÁDO: GLOBO G/ÁS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDÂ

ITE[I /Écnrçro lr tD. QUTNT.
xÁRCÂ/
TIODELO

vÁron u m.
ÍR$)

02 CARGA DE GÁS GLP "GÁS DE COZINHA'. BOTI'ÁO P-13 CO
LACRE, ÂLTAII.{ENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL,
ACONDICIONADO EM BOTUÁO DE ÂCORDO COM AS NORMÁS
VICENTES DAANP E CNPQ.

M UNID 1196 ULTRÁGAZ 102,00

CARCÁ Dg GÁS CLP "GÁS DE COZINHA" . BO
LACRE, ALTAMENTE TóXICO E INFT"{ú{VEL,

EM BoTtlÁO DE ACORDO COM AS NORMAS

TIIÁO P.45 COM

ACONDICIONADO

UNID 1050 ULTRÁGÁZ 368,0003

r.{\
i ,,, .L1

1
+
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cúUsULÁ sExTA - Do coNTRoLE E DAs AI.TERÂçÕES DE PREços
6.1. Conforme o Decreto Federal ne 7892/2013, durante â ügênciâ da ata, os preços regisfados poderão ser reüstos
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
dlsposiçôes contidas na alínea "d" do inciso II do caput do arl 65 da Lei nc 8.666. de 1993.6,2, Quando o preço
registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador
convocará os fomecedores pâra negociarern a redução dos preços aos valores pEticados pelo mercado,
62. Os fomecedores que não aceitârem reduzf seus preços aos valores praticados pelo mercâdo serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidãde.
6.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a

classificação original.
6.4. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registados e o fomecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgào gerenciador poderá;
aJ liberar o fornecedor do comptomisso assumido, caso a comunicâção ocorra antes do pedido de íornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentadosj
b) convocar os demais fornecedores para assegurâr tgual oportunidade de negociaçâo.
6.5, Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação dá atâ de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da conEatação mais vantajosa.
6.ó. O registro do íornecedor será canceledo quahdo:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirâr a notâ de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pêle AdminisEação, sem
j usrifi cativâ âceitável;
cJ não âceitâr reduzir o seu preço registrado, nâ hipótese deste se tornâr superior àqueles pratrcados no mercado;
6.7. O câncelamento de registros nas hipóteses preüstâs acima, será formalizado por despâcho do órgão gerenciador,
asseglrrado o contraditório e a ampla defesa.
6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decoúente de caso fortuito ou força
maior, que preiudique o cumprimento da ata, deüdamente comprovados e justiffcados:
a] por razão de interesse público;
bl a pedido do fornecedor.
6.9, A reüsão será precedida de pesquisa préüa no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/
ou outros meios disponíveis para levantamento dâs condiçôes de mercado, envolvendo todos os elementos para fins
de graduar a justa remuneração do serviço ou fomecihento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o
pedido.
6.10. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a reüsão dos preços ou cancelamento do preço registrâdo no prazo
máximo de 15 (quinz€) dias úteis, salvo motivo de força maior deüdamente justificado no processo.
6.10,1. O prazo para análise e iulgamento de eventual pedido de revisão de preços, serão contâdos da datâ do
protocolo e entrega completa da documentaçâo comprobatória pelâ contratada. Até a decisão final dâ Âdministração
Municipal, o Íornecimento do objeto solicitado pela área requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor.
6.10.2. A recusa injustificada da beneficiária da ata, em executar os serviços solicitados dentro do prazo estábelecido
no edital, ensejârá a aplicação das penalidades legâlmente estãbelecides.
6.11. A Admihistraçâo, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à reüsão dos valores
pactuados.
6'12. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão Gerenciador, a seu
critério poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de ReglsEo de Preços.
6.13. O Óryão cerenciador poderá, desde quê seia convenieDte aos intcresses da admlnists-àÉo, cáncelar,
total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficlária tenha direito a interpor
recursos, ou a indeni?ações.
6.14. As altereções decorrentes da revisão dos preços serão publicadâs no Diário Oficialdos Municípios.

cúusutÁ sÉTIMÁ - DA REvocAÇÃo E Do CANCELAMENTo Do REcIsrRo DE pREcos
7,1. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá ter o seu registro de preços revoSado nâ Ate, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
7.2. Â revogaçào do seu registlo poderá ser:
7.2.1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRÁDO, quando comprovar estar impossibilitádo de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do óRGÃO GERENCTADOR, quendo:
a) o FORNECEDOR REGISTR DO não aceitâr reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
Prahcados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGÍSTRÂDO perder qualquer condição de habilitãção ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
c) por razões de interesse público, deüdamente motivadas e justificadas;

DEPÁRTÁMENTO DE UcmÂçÔÊsr 
^vêtridã 

86 r.23S1-N- Bairro iãrdh-umpa. CEP| 74.30
TEL: [65) 3311.4400-.h.X: v

VICENTES DAÁNP E CN

,,\\\

.,L

TarAará dâ 5êrrâ - MT



P. M, T, S, l CPL
FL:

ESTáDO DE MÂTO GROSSO

PR.EFEITURÂ MUNICIPÂJ, DE TÂNGÁRÁ DÂ SERRA
Secreteriâ Municlpel de AdDlnlstrâÉo

DepartameDto de Licltaçóes

d) o FORNECEDOR REGISTRÁDO não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRÁDO não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações
decorrentes da Ata de Registro de Preços;

0 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estâbelecides na Ata de Regisfto de
Preços ou nas solicitações dela decorrentes,

7.3. O FORNECEDOR REGISTRÁDO terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços regisftados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.

7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses preüstâs, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do ORGAO GERENCIÁDOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
supervêniente que venha comprometer a perfeitâ execução conFatual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
deüdamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluÍdo o processo, o ÓRcÁO GERENCIÁDOR fará o devido
apostilamento na Ata de RegislÍo de Preços e informará aos proponentes a nova ordeE de registro.

CúUSULA oITAvA - DA DIWLGÂÇÃo DÂ ÂTA DE REGISTR0 DE PREços
8.1. A presente Ata será dilulgada no portãl da ihternet www.tongaradasefto,mLgov.br.

CúUSULA NoNÁ - DAs oBRIGÂcÔEs Do ÓRGÃo GERENCIÁDoR
9.1. Efetuar o recebimento dos serviços, verificando se os mesmos estão em conformidade com o solicitâdo, por meio
de fiscal, formalmente nomeado para esse fimi
9.2. Comunicar imediatâmente a contratada qualquer irregularidade verificada nos serviços executados;
9.3. Efetuar o pagâmento a contratada, de acordo com as condições de preços e prazo estabelecido na nota de
empenho ou no contrato;
9.4. Prestar, por meio de seu representânte, as informaçóes necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigações contraídas;
9.5, Garantir o cumprimehto de todas as cláusulas contratuais necessárias ao bom desempenho do fomecimento dos
materiais, objeto destâ contratação,
9.6. Fiscalizar a obrigação de conhatada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidâde com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e quallficação exigidas na licitação.
9.7. Realizar inspeção por meio do fiscal do contrato nomeado pela Secretaria solicitante, os sewiços que por ventura
venham a ser substitLlídos no decorrer do fomecimento destes.
9,8. Aplicar as sanções adminisEativas, quando se façam necessárias;
9.9. Mânifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do edital, bem como do contrato, em especial
quanto à aplicação de sanções, alterâçôes e repactuações da mesma;
9.10. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do referido Contrato, alertando o executor das falhas
que porventura ocorram, exigindo sua imediatâ correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de
responsabilidade do Contratado;
9.11. Esclarecer as dúüdas e indagações do Contratado, por meio da frscâlização do contrato.
9.12. O contratante só efetuará o pagamento referente aos serviços fornecidos, pela conhatade, conforme
comprovação reâl da execução dos mesdos, arestada pelo fiscal do contrato.

cúusuLÂ pÉcrMÂ - DÂs oBRrcÂÇôEs po FoRNEcEDoR REcrsÍRÂDo
10,1. Constituem obrigaçôes da CONTRÂTADA, denEe outras inerêntes ou decorrentes da presente Conbataçãoi
10.1.1. Proüdenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratãdo, devendo
estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fÍetes, embalagens,
seguros, rmpostos, taxas, tari[as, encargos sociãis e trabalhistâs e demais despesas necêssárias à perfeita execução dos
serviços.
10.1.2. Após a homologação da licttação, assinar a Ata de Registro de preços, relativo ao objeto adiudicado,
conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer serviços, objeto da presente licitâção solicitados, em estrita conformidâde com as disposiçôes e
especificaçôes do edital da licitação, de acordo com o termo de referência, propostâ de preços apresentada.
10.1.4. Disponibilizar os mate ais necessários ao born desêmpenho da Prestâção dos Serviços, em perfeitas
condiçôes de uso e manutenção, obrigando-se a substituir aqueles que não atenderem estas engênciasj
10.1.5. Efetuar a execução e fomecimento dos serviços, responsabilizando-se corn exclusrvidade por todas as
despesas relativas à prestação dos serviços, de acordo com a especificação e demais condições estipuladas nes
Editâl e na "Nota de Empenho".
10'1.6. Proceder à enfega do obieto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Arexos ll e lll,
deste Editâl;
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10.1.7. Comunicâr à Secretaria requisitante dos servrços, imediâtamente, após o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilite o seu cump mento.
10.1.8. A contratada deverá responsabilizar-se pela execuçào dos serviços, assumindo todas as obrigações de
natureza fiscal, comerciel, babâlhista e preüdenciária, incluindo seguro confa riscos de acidentes do trabalho, com
relação ao pessoal designado, resultante da prestação dos serviços, objeto desta licitação.
10.1.9. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higierle e medicinâ do habalho;
10.1.10. Disponibilizar os equipame[tôs exigidos, pessoal deüdamente habilitãdo, e o que mâis se fizer necessário
para a perfeita execuçâo dos serviços, conforme estabelecido no edital.
10.1.11. Garantir a qualidade dos serviços licitãdos comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os seruiços que não atendam o padrão de qualidade exigido, ou em
que se verificarem deíeitos ou incoreções resultantes do fomecimento no prazo de 02 (duas) boras, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente.
10.1.12. Manter, durante a vigência da Atâ de RegistÍo de Preços, as condições de habllitaÉo eÉgidas no
Edital;
10.1.13. Comunicar ao CONTRÁTAi{TE, qualquer problema ocorrido na execuÉo do obieto do co[tÍato;
10.1.14. Atender aos chamados do CONTRÁTANTE, visando efetuer reparos em eventuais erros cometidos na
êxecuÇão do objeto do contrato;
10.1.15. Não subconbatar o obicto da presente licitaÉo, sem o cons€ntirDento préúo do conhatante, o qual,
caso haia, será dado por cscrito:
10.1.16. ProEover por sua conta, afavés de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar êxposta em vistâ
das responsabilldades que lhe cabem na execução do obieto destê editâl;
10.1.17. Rctirar as Rcqulsiçóes solicitâdas refercntcs ao objeto do prescDte PÍcgão no MunicÍpio de Tangará
da Serra-MT, nos prazos e locals designados neste edltal;
10.1.18. Acatar a fiscalização do obieto contratádo, realizada pelo fiscaldo conuato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
10.1.19. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou paEimonial ao CONTRÂTÂNTE, ou
ainda a terceiros, na execução do fomecimento obieto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhârhento pelo CONTRÁTÁNTE, conforme disposto no arL
7 O, da Lei ne 8.666 /93j
10.1.20. Credenciar junto ao Município de Tangará da Serra-MT tuncionário(sJ que atenderá(ão) às solicitações dos
serviços objeto deste pregão, disponibilizando eo setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para
atender às requisições;
10.1.21. Cumprir todas as demars obrigaçóes impostas por este edital e seus anexos.

cúusulÂ DÉctMÂ PRIMEIRÂ - DÂs coNDIçôES DE FoRNEctMENTo Do oBtE:[o. Dos pR,{zos E Dos LocÂls
11.1. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos serviços, â serem aplicadas durante 12
(dozel meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a
atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante,
11.2. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá prestar os serviços solicitâdos, em estrite conformidade com
drsposiçôes e especificações do edital da licitação, propostâ de preços âpresentâda, nos termos do Anexos I e II.
11,3. Os serviços, especificados no termo de referência, deverão ser prestádos pela conhatada no municÍpio de
Tangará da Serra-MT, em estabelecimento próprio da contratâdâ, a qual deverá ter estrutura e todos os equipamentos
necessários à perfeita execução.
11,3.1. Considerando as caract€rísdcas e padcularldsdes próprias do üpo dc oblato llcltado, e âlnda, o hto
do obieto tr-atar-se da execuÉo de seÍviços continuados para atendlmcoto de dtyGÍsas Secretadas as quats
farão solicitaÉo de acordo cotD suas necesddades, podendo ocorrer em pedodos alt€mados, üsaEdo a
viabtDdade téol.a Da perÍelta erecuÉo dos servlços lldtados, a eEpresr oonüatada deverá matrter
estabeleclEeEto, Preposto e/ou r€preseEtaÉo no EunidDlo de TerSaÉ da SerÍa
11,3.1.1. A llcitante vencedora devêrá Íazer esta compÍovaÉo no ato da assinatura da Âta de Registro de
Preços.
11.4. Para a execução do objeto, a licitânte vencedorâ deverá disponibilizar todos os equipâmentos em perfeitas
condições de uso e funcionamento, compatíveis com a demanda dos serviços licitádos, bem como mão-de-obra
qualificada, possibilitando atendimento de forma saüsfatória, a fim de não comprometer o andamento e a demanda
dos serviços dâ contratâhte.
11.4. A enEega dos produtos, será de forma parcelada, na medida da necessidade, as Sêcretarias interessadas, através
de servidores preüemente autorizados, farão as solicitãções dos produtos iunto à contratada, mediante formulário
próprio de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsável.
11.4.1. Os produtos gás e águe, serão solicitados de forma fracionada, na quantidade definida para o setor, a crité o
da Unidade requisitante. Havendo Decessidade de colsumo, os produtos deverão ser eDb'cguês diariamente
nos locáis indicados,
11.4,2. O fornecimento dos produtos gás e água dar-s€-á, através de enb-ada tra Secretaria requisitante na forDa
de ticket/vales, na quantidade suficiente a ser utilizada, no qual deverá ser acompanhado com Nota de empenho.
11.4.3. Os §ervidores rcsponsáveis das UDidades ÂdminisEativas, ao receber ticket/vales, deverão verificar
iunto ao fornecedor a data da enEega dos referidos produtos.
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11.4.4. O fornecedor ao efetivar a entrega dos produtos, nos locais indicados, recolherá os ticket/valês respectivos,
conferidos e assinados, pclo servidor que rcceb€u, atestado pelo ordenador da dêspêse, ou pessoa lndicada
pelo me§mo.
11.4.5. O fornecedor ao receber os ticket/vales assinados, anexará à Nota Fiscal, a qual, após atestâda por servidor
responsávelpelo recebimento dos produtos, será encaminhada à Secretaria de Fazenda do município, para o efetivo o
pâgamento.
11.S. Os serviços deverão ser executados de acordo com as nonnas técnicas preüstas na ABNT, aplicáveis no que
couber, objeto da presente contrâtaçâo.
11.6. A exeoÉo dos serviços, será de ÍorEa parcelada, na medida da necesstdade, as Secretarias interessadas, através
de servidores previamente autorizados fará solicitaÉo dos serviços junro à contr-atada, mediante formulário próp o de
Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsávêI.
11.7. O FORNECEDOR REGISTRÂDO deverá eub'egar os materlals e executar os scrviços no prazo mádmo de 04
(quatro) horas,-conforme especificações constantes do Termo de Referência, após recebimento da ordem de seryiço,
acompanhada da notá de empenho, Exceto os casos que são apresentados a OrderB de Seryiço e cÍonograma
emitido pela Secretaria. Caso não seJa efetivada a entrega dentro do prazo preüsto, a empresa classificada em
segundo lugar será convocada para o fornecimento do mesmo,
11,7.1. Os prazos serão contados, a partir do recebimento da requisiçâo e nota de empenho, salvo se houver pedido
formal de prorrogação deste, deüdamente iustificado pela licitante/contratâda e acatado pela ÂDMINISTRÂçÃO
MUNICIPAL.
ll,?.2. Caso nào seja possivel a realização do senrço no prazo indicado, a Contratada deverá, imediatamente após
receber a ordem de serviço, informar as razões à unidade requisitante dos sersiços, para, se aceitas, alterar o pÉzo ou
definir prloridede em relação a outros sarviços.
11.8. A conrraEda deverá colocar-se a disposição da Conratante para fomecimento, montagem, acabamento,
instalação e pintura dos mãterieis nos locais indicados pelas Unidades requisitantes, conforme cada solicitação, e de
acordo com os prazos deste Edital e demais especificações contidas no Anexo III, Tenno de Referência, informando em
tempo hábil, qualquer motivo impeditivo, ou que a impossibilite de assumir as atiüdades conforme estãbele.ido.
11.8.1. A Contratada deverá visitar os locais de instâlaçào equipamentos de serralheria, verificando e conferindo
todas as medidas necessárias, antes do início da instalação do equipamento, e qualquer divergência ehcontrada
deverá ser comunicâda, por escrito, ao Contatante, que se pronunciará tâmbém por escrito, para que sejam tomâdas
as providências necessárias.
11.8.2. Os funcionários pertencentes ao quâdro da empresa contratada deverão portar idenüficação indiúdual parâ
acessar os locais de execução dos serviços.
11.8.3, Os horários de execução dos serviços ficarâo a exclusivo critério da CONTRÂTANTE, assim como a ordêm e
forma de execução que deverão obedecer aos critérios estebelecidos, de modo a não interferirem no andahento dos
trabalhos da CONTRÁTÂNTE.
11.8.4. A empresa vencedora deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para ficâr responsável em
atender as solicitaçôes das Secretârias requisitantes e informar por escrito à Secretaria de Administração.
11.9' A Iicitante vencedorâ deverá responsabilizar-se por todos os custos referente o fomecimento de mão de obra,
necessários à perfeitâ execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer natureza e todâs as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com
o fornecimento do ob,eto da prese[te licitação ou que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, não
cabendo à Municipalidade, nenhurn custo adicional;
11.9.1. Consideram-se incluídos no sewiço de rnstalação, todos os materiais, mão de obra, ecessórios e/ou
cohplementos necessários pare a completa execução dos sêrviços propostos, mesmo que não explicitãmente
descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos sewiços perfeitamente prontos e acabados em
todos os seus detalhes;
11.9.2. A empresa Contratada deverá efetuar a limpeza dos locais afetados, epós a instalaçâo dos equipamentos de
serralheria, removendo todo entulho e/ou restos de materiais provenientes da execução dos sewiços.
11.10' A responsabilidade pelo recebimento dos serviços solicitados ficârá a cargo do servidor responsável da
Secretana requisitante dos serviços, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da enfega, os serviços sÊrão atra.lisados em sua totalldade, sendo quc aquele(s) que nâo
satisfazer (em) á especificaÉo exigida ser (ão) re,eitâdos pela Conh.ataDte.
11.12. Em caso de constatâção de falhâs nos produtos fornecidos e instâlados, a Contratada obriga-se de imediato a
reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte os materiais em que se verificârem danos em
decorrência do transporte, bem como defeitos resultantes dos materiais empregados ou dâ execução da
montagern/instalação, proüdenciando a substituição do[s) mesmo(s), no prazo de 2 (duas) hores, â contar da data
da solicitação, a qual estará suieita às despesas decorrentes de devolução, e nova enrrega/instalação, sem ônus
adicional para a Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação dâs sanções
preüstas nos ârtigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRÁTÂNTE não será obrigada a firmar as
contrataçôes que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitâção específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento ern lgualdade de condições.
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11.14. O município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço prestâdo pela licitânte
vencedoEr, ã fim de eúdenciar o cumprimento das exigências de ARP - Ata de Registro de Preços, podendo, quando
necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificâçã0.

cúusulA pÉcrMÂ SEGUNpA - DÁs coNprcÕEs pE R-ECEBIMENTo po oBrETo
12,1, O objeto da presente licitação, será recebido pela Secretâria solicitante, etravés de servidor rêsponsável, o qual
deverá atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto será recebido da seguinte forma:
a) Proüsoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissão, que procederá a conferência de sua conformidade
com as especificaçôes, caso não haja qualquer impropriedâde explícita, será aceito esse recebimento;
b) Definitivemente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento proüsó o, mediante, "atesto" na notâ
fiscal/faturá, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao pagamento.

12.2. O recebimento e a aceitação do objeto desta licitação, estão condicionados ao enquadramento nas especificações
do obieto, descritas no Termo de Referência (Anexo IIJ e obedecerão ao disposto no ArL 73, incisos I e II, e seus
parágrafos da Lei n.e 8.666/93, no que lhes for aplicável.
12.3. O recebimento não exclui qualquer responsabilidade da Contratada pela qualidade dos serviços fornecidos;
12.4. O Município reserva para si o direito de recusar os bens entregues em desacordo com o conrato, devendo estes
ser refeitos, às expedsas da CONTRATADA, sêm que isto lhe agregue direito ao recebimento de âdicionais.
12.5. A contratânte indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registIo próprio todas as
ocorrências relacionadâs com a execuçâo do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.

cúusurÁ DÉctMÂ TERCEIRÁ - DÂ FoRMÂ pE pAcAMENTo
13.1, Pelo fornecimento dos senriços, quando deüdamente executados e entregues, pagará a CONTRÁTÁNTE à
CONTRÂTADA o valor constante em sua proposta comerciel, sem qualquer ônus ou acréscimo;
13.2. Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da respectiya Nota Ftscal/Fatura, devidaDente
atestadâ por servldor responúvel da CONTRÁTAI{IE, acompanhada da certidão negadva de débitos reladvos
aos tributos federais e à divida aüva da união e CoDh'ibuiçóes Preüdenciárias (PGFN/INSS), certificado de
regularidad€ de situaÉo iunto ao FGTS c ceÉidão tregaüva de débttos Eabalhistas (CNDT), Do prazo de até 30
(trinta) dias, contâdos a partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos serâo creditados em favor da Contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, Iocalidade e número da contâ corrente em que deverá ser
efetivado o crédito.
13.3. Na ocorrência de reieiÉo da nota fiscâI, motivada por erros ou lncorreções, o prezo estipulado no
subitem ânterior passará a ser contado a partir da data da sua reaprescntação.
13.4. A Contratâdâ deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de
habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento contrafuel.

cúusulÂ pÉcrMÁ ouÂRTA - pA FlscÂLrzÂcÃo E GERENCIA-MENTo pÁ coNTRÂTÁcÁo
14.1, Caberá ao fiscal da ata de Registro de Preços ou contrato, designâdo pela Secretaria ordenadora da despesa,
promover todas a5 açôes necessárias ao fiel cumprimento dos ajustes decorrentes da Contratação, obsewado o
disposto no ato respectivo de nomeação.
14.2. O fornecimento do objeto será acompanhado e supervisionado pelo Fiscal da atá ou Contrato da secretaria
solicltantê, que deverá acompanhar, supervisionar em conformidade com o Art 67 da L€i I666/93 üsando a
observância do fiel cumprimento das exigências contratuais e encaminhar à Secretaria de Fazenda/Contabilidade, os
relatórios para os procedimentos de pâgamento das faturas.
14,2.7. Paru fiscalização dos serviços iunto a CONTRATADA, serão designados seryidores de cada secretâria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme seguei
01) Gabinete - Fiscal: Rafaela Posterlli de Souza, Suplente: Angela Xaúêr Belizário;
02) Secretaria de Educâção - Fiscal: Robson Roberto Belido Lima, Suplente: Letícia laünas CasEilon;
03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Marcos Antonio dos Sahtos Pereira, Suplente: Silvana Cris Hoffrnann;
04) Secretaria de Adminlstração - Iuliana CoDceição Mesquita Lemos, Suplente: Terezinha Daufenbach Martins;
05) Secietaria de CoordeDação e Planeiâmento - Fiscal: Elton dã Silvâ, Suplente: Cleudinéia Calixto da Silva;
06) Secretaria de Esportês - Fiscal: Paulo Vinícius Egues, Suplenre: Junia Vargas Colla;
07) Secreta a de Faze[da - Fiscalj Rogerio do Nascimento Lacerda, Suplente: Adelson Kaduch;
08) Secretâria de Assistência Social - Fiscal: Marielle Fláüo da Silva, Suplente: Silüa Anunctação;
09) Secretaria de Infraesh'utura - Fiscal: Silvia Regina Bernado Porta, Suplente: Jaqueline Loureiro Covari;
10) Secretaria de Agricultura, Peorária e Abasteclmento - Fiscal: Noeli Kunz Ackermam, Suplente: Marlene
Shilvia Lopes Santos;
11) Secretâria de Indústria Com. e S€rviços - Fiscal: Diones Nascimento Silveira, Suplente: Femando Hermenegildo
Pinto;
13) Secretaria de Meio Âmbiente - Fiscal: lessika Suellem da Silva, Suplente: Gabriel Néia Eberhardt;
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14) Secretaria de Turlsmo - Fiscal: Solange Silva Oliveira Porta, Suplerlte: Roselene Magalhães
Nascimento.
14.3. O fornecimento deverá ser realizado de acordo com os requisitos do edital, do Termo de Referência e seus
anexos.
14.4. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços inclusive observância às
quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os que estiverem em desacordo com as especificâções do editâ|,
bem como, dirimir as dúüdas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciênciá de tudo ao licitante
adjudicado, conforme art 67 da Lei n.8.666/93.
14.5. Fica reserado à fiscaltzação, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duüdoso não preüsto no editâl e tudo o mais que se relâcione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para
o Munrcipio ou modificação na contratâção.
14.6. As decisões que ulÍapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela
Contrâtada, à autondâde adrninistrâtiva imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a âdoção de medidas
convenientes,
14.7. A CoNTRÁTADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, yerificação e controle a serem
adotados pela fiscalização, obri8ando-se a fomecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos,
soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata dc
Registro de P.eços.
14.8. A existência e a atuação da fiscalização em nadâ restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da
CONTRÂTÂDÁ, no que conceme ao objeto de respectiva contratâção, às impliceções próximas ê remotas perânte o
Município ou perante terceiros, do mesmo modo que â ocorrência de irregularidade decorrentes da execução
contrâtual não implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRÁTADA
sem prejuízo das penalidades preüstâs, procêder ao ressarcimento imediato dos prejuizos apurados e imputádos às
falhas em suas atiüdades.

cúUsULÂ DÉcIMÂ QUINTA - DAs PENÂLIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prezo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retârdamento da execução de seu obieto, não mantiver a propostâ, falhar ou
Íraudar na execução do contrato, compoÉar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de Iicitar e
contratar com a Administração Pública e,será descredenciado no sistema de cadasEamento de fornecedor estáduâI,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem preiuizo das multâs preüstas no edital e no conhato e das demais
cominações legais,
15.2, Â Administração poderá ainda, garantida a préüa defesa da Conüatada, que deverá ser apresentada no prazo
de 0S (cinco) dias útels a contar da sua notificeção, sem preiuízo das responsabilidades penal e ciüI, aplicar, as
seguintes sançõesl
l) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5% (zero úrgula cinco por cento) por dia, pelo atlaso injustificado no fornecimenro, sobre o valor da
contratação em atrasoj
Ill) multa compensaúrla/lndenizatória de 59/o (cinco por ccnto) pelo nâo fornecimento do objeto deste Pregão,
calculada sobre o valor remanescente do contratoj
Iy) multa de 0,5oÁ (zero vírEula cinco por cento) por dia, pelo descuEprlmento de qualquer dáusula ou
obrigaÉo prevlstâ no Edlta.l e nâo discrimltredo nos lDclsos antêrlorcs, sobre o valor dâ contrataÉo em
descumprlmento, cortada da coDunicaÉo da conb-atante (vla intemet, comeio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporárla de participar de licitaÉo ê impedimento de contratar com a Prefeitura Munlcipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
VI) declaraÉo de iuidoneidade para licltar e confatar com a AdEiDlstração Pública eDquanto perdurarem os
motivos determinantes da puniÉo ou atc que sela promovida a reabllltação, na forma da Lei, pcrante a
própria autorldade que apllcou a penalldade.
VII) após o 20o (ügésimo) dia d€ inadimplência, a AdEúDisbaÉo terá dlreito de recusar a execuÉo da
contrataÉo, de acordo com sua coDveniência e oportunldade, comunicendo à adjudlcatária a perda de
intcresse no recebimeDto da Dota nscal/Íatura pare pagamento do obieto do Edital, sem preiuízo da aplicaÉo
das penalidades previstas neste lnstrumento.
VIII) a inadimplência da contratada, independentemente do FeDscurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observedo o interesse da Conh'atantc e a conclusão dos procedlmeDtos
administrativos peÉin€ntes, poderá implicar a imediata rêscisão unilateral deste Contreto, com a aplicaÉo
das peralidades cábíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocltado, a CoDfataDte poderá confetar o remafiescente medlante
dispensa de licitaÉo, com fulcro no arL 24, XI, da Lel Federal Dc 8.666/93, obsersada a ordem de classlficaÉo
da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Conbatada, ou adotâr oufa medida legal para prestaÉo
dos serviços ora conhetados;
X) quando apllcadas as multas preüstas, mcdiaDte regu.lar processo admlnisfaüvo, poderão elas serem
compensadas pêlo DePartamento Financeiro da Cotrtratante, por ocasiáo do pagameDto dos valores dêüdos,
nos termos dos arts. 368 a 380, da Lci ne 10.406/2oo2 (código ctúl); »
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XI) na impossibilidade de compensaÉo, nos termos da alínee anterior ou, ltrexlsdndo pagaEeDto vlncendo a
ser realizádo pcla ConEatartr, ou, âinda, setrdo este insuficlente para posslbllltar a compensâÉo de valores,
a Contratada será nodficáda a recolher aos cofres do Erário a lmporÉocia remanescente das multas
aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimcnto, pelã Contratada, do
comunicado fomal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem preruízo das deDais saDçõês legais
cabíveis.
XJI) Âs satrções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a g?vidade
da infraÉo;
XllI) O valor máximo das multas náo poderá exceder, cumulativame[te, a 1096 (dez por cento) do vâlor da
contrataÉo;
XIy) Nenhuma paÉe será responsável perante a ouh'a pelos aEasos ocasionados por modvo de força malor
ou caso fortuito.
XV) A Eulta, aplicada após regular processo admitrlstrativo, deveÉ ser r.colhlda Do prazo Dáximo de 10
(dez) dias, ou ainda, quendo for o caso, será cobrada ,udicialmente.
XVI) Âs sanções preüstas nesta CúUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclul a de oufa e neE
impede a sobreposiÉo de outras sançôes prevlstas na Lei Federal nc 8,666/93, com suas elteraçôes.
xvlÍ) Ás penalldades seráo aplicadas, garaDddo sempre o exercÍcio do dlrelto dê defesa, após lotincaçáo
endereçade à Contratada, assegurando-lhe o prazo de OS (cinco) dtas úteis para Eatrifestaçáo e posterlor
decisâo da Áutoridade Superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades preüstas neste item têm caráter de sanção adminisEetiva, consequentemente, a sua aplicação
não exime a empresa conhatáda, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretâr a Prefeifura
Municipalde Tangará da Serra.
15.4. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de
modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do
previsto no ar1:- 7e da Lei 70.520/02, quaisquer dás sanções adiante previstas, que poderão ser aplicâdas
cumulativarnente:
15.4.1. Desclassifrcâção ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
15.4,2. Cancelamento do contrato, se este já estiver assinada, procêdendo-se a paralisâção do fomecimento.
15.5, Ás penalidades serão obrigatoriamente regisüadas no Sistema de Cadastamento Unificado de Fomecedores -

SICAF ou no Cadastro de Fomecedores do Estado de Mato Crosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a
licitante deverá ser descredenciada por igual período, seú prejuízo das multas preüstas neste Edital e das demais
colninaçôes legais.

cúusur"a DÉctMÁ sExrA - DÁ ADEsÃo ÀATÁ DE REctsrRo DE pREcos
16.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Âdminisfação Pública poderá utilizar a Atâ de Rêgistro de Preços
durante sua ügência, desde que manifeste interesse e mediante préüa autorização da Secretária Municipal de
Adrninistreçâo.
16.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, obseradas as condições nela estabelecidas,
optar pelâ aceitação ou não do fornecimento decorrerte da adesão, desde que não prejudique as obrigaçôes presentes
e futuras assumidas com o municlpio de Tangárá da Serra e órgâos participantes.
16.3.0 quantitativo decorrente dâ adesâo à ata, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quaDtitatiyo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o muntcípio de Tangará da serra e para os órgáos
pârticlpant€s, independentemente do número de órgãos náo participantes que aderirem, nos termos do
artigo 22, § 3e e § 4c do Decrcto Federal ns 9.48A12O7A,
16'3.1. As aquisições ou âs contratáçôes por edesão não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquentâ por
cento dos quântitahvos dos itens do rnstrumento convocatório e regisbados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e para os órgãos participantes
164' O processo de autorização de adesão à Átâ de Registro de Preços, será competência do Secretário de
Administração, que, sohente autorizará adesões que obedeçam os seguintes requisitos:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que irlstrua o pedido aravés de oficio, com as informações necessárias de acordo com a legislação ügente;
16.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea "b", além das exigências constántês para o processo de
autorização de adesão deverá ainda, conter as segui[tes informâções
a) número da atã e seu obieto;
b) quantidade contratadaj
c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitadoj
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à atâ de registro de preço, para possíveis
contatos;
e) quântidades e itens aderidos anteriormente na referide ata;
0 carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
g) iustiflcativa da vantãiosidadej

16.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de rêgistro de preços, somente após parecer
jurídico favorável a adesão, a Adminishação Municipal autorizará o pêdido de adesão.
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16.7. As soti"it"ç0". deverão ser encaEinhâdâs ao o GereEdador, Prefelúra Úuniapd de Tangará da

Serra, por llleio do Setor de LicitaÉe§ aEavés do

endereço Avenida Brasil ne 2.351'N, Balrro Jardim Euro pa, telefones: (65) 3311-4820/ 3311'4809.
FBál lidtâcao@ter8aradasêrre.rrLEoY.br ou pelo

cúusulA DÉctMA sÉTrMÂ - DÁs DrsPosçÕEs GERÁrs

1zl- I"d"p".d"rt" d"iu, tr"nr..ição'i "G-l " seur inexos, priocipalmente a Proposta de preço e os doormentos da

;;;;";;; à" t'"lit:taçao ap.esentados pelo FoRNEcEDoi REóIsfRÂDo no pregáo Farão parte desta Àta de

Regis$o de Preços.
tz_-2, aos casoi omissos aplicar-se-ão as demais disposições constântes da Lei rlc 10.520/2002, do Decreto n.-

258/2003 e da Lei 8.666/93, e demâis norEas aplicáveis a espécie'

17.2.1. As partes ficam, ainda, adsEitas às seguintes disposiçôes:

a) todas as âlterações que se fizerem necessár'ias serão regisEada§ por intermédio de }alràturá de termo adiüvo à

presente Atâ de Registro de Preços'

b] é vedado caucionar ou utilizar o cont ato decon-ente do presente IegisEo para qua.lquer operÀçáo financeirà.

cúUsULA DÉCtMA OrIAVA - DO FORO

lg,l.paradirimir,naesferaiudicial,asquestõe§oriundasdapresenteAtadeR€istrodePreçosserácompetenteo
foro da Comarca de Tangará da SeEa-MT.

E parâ firmeza e como piova de assim haverêm, ente si, ajustado, foi Iavrada a presente aE de registro de preços que,

liáa e 
"chada 

conforme, é assinada em 03 (És) sias, de igual teor e forma, pelos sigDâtários deste ins.u,ento e

pelas testemunhes abaixo nomeadas, tendo sido arquiEda umavia no DePartamento de Licitação'

Tenp-ará daJerra-!"ÍT,07 de Maio de 2021' A§flMtw\nOon$ral

VÁNDER ÂIABRTO IÍÁSSON
PREFEITO MTINICIPÂL

sEc.

sEc

GICELLY MÁRIÀ
sEc

lssrut 10

WEIjNGTO
SEC, MTIMCTPÂL I'E

sEc. DE COO

mwAagoul
SILVIO F§II§}M{AVIJJT

SEC MIn{ICIPÁL DÉ ÍNDÚSTRIÂ E SERVIçO

DÁ SILI'À
DE

âL DE áS$STÊNCIA SOCIÁI

Y, f,--
scoLmr

E INFRÁESTRUTJRÁ

lsnatuzrcOngnat

ARIE DA GTIIÁ E Cn'I]Z
PÂL DE ÁI»iLI{

sBc

VAGNER
I'E o

soutA

o

sEc

sEc

LUCIÂNODÁ S LVÁ GOIS

SEC MIJMCÍPÁL DE ESPORTE§

GLOBO GAS COMERCIO

VAREJIÍÂ DE GLP

LTDA:04296133000I08

FOR}{f,CEDOR REGISTRáDO
GLOBO GÁS COMERCTO VAREJISTA DE GLP LTDA

RI'GERIO BIO
SEC. TIÜN. I}E AGRIC. PEC E ÁXÂSTEoMENTO
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ATA DE REGISTRO DE PREçOS N" O25/2021lt
PREGÃO ELETRÔNICO NS 018/2021 - REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO ADMINISTRÁTM Ne 090/2021
VALIDADE: 12 (DoZE) MESES

Aos sete dias do mês de maio do ano d'e 2021, o MUNIcÍPlo DE TANGARTÍ DA SERRÁ com sede na Avenida

Brasil ne 2.351-N - 2e Piso - ld. Europa, inscrito no cNPJ/MF sob o nq 03 788 239/0001-66' neste ato

representado pelo Prefeito Municipal, VÀNDER ALBERTO MASSoN, brasileiro' casado' portador da Cédula de

ldàntidade 0391390-2 SSp/MT e CPFTMF ne 432.285.341-2O, residente e domiciliado nesta cidade, doravante

;;;;;'ú;"il;i"r."i" onclo' GEREN6TADSR e a empresa c.R. Dos sANros coMERcro DE

ÁLIMENTOS _ ME _ MEGA FRIOS, inr.rit" no cNpl sob o ns 20.3 ô 7.87 3/0001-59, com sede na AV Ismael Iosé

do Nascimento, 1209-N, lardim Horizonte I CEP: 78.300-000, fone: (65) 3326-5757, E-MAIL:

ccliotga@hotmail.com, neste ato, representacla pelo Sr' Célio Roberto dos Santos' brasileiro' empresário'

po.,uão, du Cédula de identidade 72639907 SSP/MT, inscriro no CPF/MF sob o ns 901907851-87

denominada simplesmente FORNECEDoR REGISTRÂDO, resolvem na forma da Lei Federal n0 10520/2002

Decreto Municipal ne 25Al2Oo3,e, subsidiaÍiamente, pela Lei Federal n" 8'666/7993' e alterações posteriores'

firmar a presenre ATÂ DE REGTSTRO DE PREÇOS, cujâ mtnuta foi examinada pela Procuradoria Ceral do

Município de Tangará da Serra, que emitiu seu p"t"t"t, tonfott" o parágraío único do artigo 38' da Lei na

8.666/1993, e arnda mediante as cláusulas e condições seguintes'

cúUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO
1.1. A o.esente Ata tem por obieto o REGISTRO DE PREÇOS, parâ futura e eventuel ÂQUISIÇÀO DE ÁGUÁ MINERÂL

úil"d;;ifiô;j, ãil ói iôir-rna GpL E vAstLHÀMÉs. conrorme especiíicáções cortidas no. rermo 
-de

Re[erência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus ânexos' parte Integrante do edital do PREGAO

ELETRÔNICO N9 018/2021.

cúUSULÁ SEGUNDA - A VINCUIÁCÁO AO EDITAL
2.1. Este rnstrun)ento gu"rd" inteir" ãi7ã ürde com os termos do Pregão Eletrônico para RegistÍo de Preços no

O::A/2027 e seus Anexos, Processo Administrativo no O9O/2021, do qual é parte inteSrânte e complementar'

vrnculando_se, ainda, à proposra do Fornecedor Reglstrado

cúUsULÁ TERCEIRÁ - DA VIGÊNCIA DA ÂTA
3.f. n p."t"* e," ae ReBistÍo de PÍeços terá vl8ência de 12 [doze) meses' r 'ílntar 

da datâ de sua assinaLurâ'

3.1.1. Após cumpridos os reqursitos de pubiicldade, Ate de RegistÍo de Preço' será considerado doculnenlo

,in.rfr,iir,.U.igá.ional, com características de compromisso para llltura contrataçâo nas condições estabelecldas'

CúUSUIII OUARTA _ DO PRECO

4.1Nopreçoconrratadojáseenconlramcomputadostodososimpostos'.tarllâs'fretesedemaisdespesasque'direta
oUindiretanrenteLenhamrelaçãocomoobjetodestecontÍato'isenrandoaCoNTRATANTEdequaisquerônuspor
despesas decorrentes.
4.2 Os preços registrados e a indlcação do respectivo FORNECEDOR REGISTRADO da Ata serão publicados no Diário

oficial àe óonras'do Estado de Mato 6rosso.Tôg, oiário oíiciat Eletrônico dos Munrcipios do Estado de Mato Grosso -

AM M, no site www.tangaradaserra.mLsov.br.

cúusurÁ oulNTA - pA RELAcÃo DAs EMPREsAs BENEFICIÁRIAs E.PREcos REGlsrR'aDos

í1. O óRGÃõ CERET{CtetDOR ,dota rá , prátrcâ de todos os atos necessários ao con!role e administração da presenre

Ata.
5,2.Emdecorrênciâdaspropostaselancesapresenracloseh()mologadosnocertan]ellcitatório,flcanrregistrâdos,
par â coItratações luturis, os preços unitários e respectivos íortrecedolcs classilicàdos, col]lorllle ai)alxol

s.2.1. Do(S) PREÇo(S) REGISTRÂDO(S) POR ITEM(NSl

FORNECEDOR REGISTRÂDO: C.R. DOs SANToS COMERCIo DE ALIMENTOS - ME - MEGA FRIoS

CúUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DAS ÂLTERÂÇOES DE PREÇOS

6.1. Conforme o Decretô Federel nq 7892/2013, dUranle a vigência da atã, os preços regjstrâdos poderão ser rel'lstos

emdecorrênciadeevenfualreduçãodosprcçospraticadosnomercadooudefetoqueeleveocustodosserviçosou

"x;

\i-

h,
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bens registrados, câbendo ao ór8ão gerenciador promover as negoctaçôes iunto aos fornecedores, observadas as
disposiçôes contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Let ns 8.666. de 1993. 6.2. Quando o preço
registrado tornar-se supenor ao preço praticado
convocârá os fornecedores para negociarem a reduçã
62. Os [ornecedores que não aceitârem reduziÍ seus
compromisso assumido, sem aplicaçào de penalidade

no mercado por nolivo superveniente, o órgão gerenciador
o dos preços aos valores preticados pelo mercado
preços aos valores pÍaticados pelo mercado serão liberados do

6.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceiralem reduztr seus preços aos valores de mercado obselvará a
classifi cação originâ1.
64. Quando o preço de meÍcado tornar_se supenor aos preços regisLrados e o fornecedor não puder cumpÍir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá;
a) liberâr o lornecedor do compromtsso assunrido, caso a comunrcação ocorra anLes do pedido de [ornecimento, e sem
aplicaçào da pcnalidade se confirmâda a veracldade dos motivos e c.,mprovantes aprcseDtJdos;
b) convocar os demais lornecedores para assegurar igual oportunidade de negociâçào.
6.S. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação cla ata de Íegistro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrataçâo flais vantalosa.
6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando.
a) descumprir as condiçôes da âta de registro de preços;
b) não retirar a notá de empenho ou instrumento equivalenle no prazo estabelecido pela Administração, sem
justifi catrva aceitável;
c)não aceitár reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.7. O cancelamento de registros nas hipóLeses previstas acinra, será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
âssegurado o contreditório e a amplade[esa.
6.8. o câncelamenlo do regisro de preços poderá ocorrer por feto superveniente, decorrente de caso lbrtuito ou [orça
maior, que prcjudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e lusLificados:
a] por razão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor.
6.9. A revisào será preccdida dc pesquisa prévia no mercado lornecedor, banco de dados, iDdices ou tabelas o[iciâis eil
oú outros meios dtsponír'eis para levantan)ento das condições de nlercado, envolvendo todos os elementos para Í'ins
de graduar a iusta remuneraçâo do serviço ou lornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou iejerrar o
pedido.
6.10. O órgão Gerenciadol-deverá decldlr sobre a r-evlsão dos preços ou câncelâmento do preço regisrrado no prâzo
máximo de 15 [quinze) dias úteis, salvo motivo de íorça maror devidamente jus!ificado no processo.
6.10.1 o prazo para análise e julgamento de eventllal pedldo de revisào de preços, serão contados dâ data do
protocolo e entrega completa da documentâção comprobatória pela contratada. Até a decisão final da Administração
l\4unicipal, o fornecimento do objeto solicitado pe]a área requisitãnte, deverá ocorrer normalmente, pelo preço
regislrâdo em vigor.
6.10.2. A rccusa iniustificâda da bcneficrária de ata, em exccutâr os serviços sohcitados dcntro do prazo esrebelecrdo
no edital, ensejará ã aplicação das penalidades legalmente estabelecrdas.
6.11. A Adnrinistração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão dos valores
pactLlados.
6.r2. Nâ hipótese da benehcrária não e[etuar â âdequaçào dos preços aos de mercado. o Ôrgão Cerenclador, a seu
critério poderá câncelar, total ou parcialmente, â Ata de Registro de preços.
613. O Or8ão Gerenciâdor poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, cancclâr,
totâl ou parcialmente, â Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito â ihterpor
recursos, ou a indenizações.
6.14. As altcraçóes decorrentcs da revisão dos preços scrâo publicadâs no Diáno ôficiâl dos N,lunicípios.

ct-A.usuLt s IMÁ - DA REVOCACÃO E DO CANCELÁMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
7 1.0 FORNECEDOR REGISTRADO poderá Ler o seu Íegislro de preços revogado na Ata, por inteÍmédio de processo
administratlvo específico, asseguredo o confraditól-io e â ampla defesa.
7.2. A revogaçào do seu regisro poderá ser:
7.2.1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRÁDO, quando comprovar estar impossibilitâdo de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de Íorça maior;
7.2.2. Por iniciariva do ónCÂo CtnrUCteDoR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRÁDO não aceitzr reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
preticados no mercado;
b) o PORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condição de habilrtaçÀo ou qualificação técnica exigida no
processo liciLarório;
c) por râzôes de interesse público, devidamente morivadâs e justtlicadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRÁDO não cumprir às obrigaÇôes decorrenres da Arâ de Regisrro de preçosi
e) o FORNECEDOR REGISTRÁDO nào compârecer ou se recusâr â retrar, no prezo esrâbelecido, âs solicitaçôes
decorrentes da Ata de Registro de preçosi

I caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitações dela decoÍrentes.
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7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Atz de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços regisLrados na hipótese de se Lornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razôes de inreresse público.

7.3.1. 0 {âncelamento de regrstro, nes hlpóteses prêvrstas, assegrrrados o contradrtórro e a ampla de[esa, será
formalizado por despacho do óRGÀo CERENCtADoR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá solicitar o cJncelanrento do ser.r registro de preço na ocorrência de lâto
supervcniente que venha conlpronteter â perfeiLá execucão contrarual, deco,-rentes de cJso fortuito ou de lorça maio,
devidamente con)provados.
7.4. Enr qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o óncÀo GERENCIADoR fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

CúUSULA oITAVA - DA DIVULGAcÃo DA ÁTÂ DE REGIsTRo DE PREcos
8.1. A presente Ata será divulgada no portal da internef rvwry.tongatadaserro,mlgov,br,

cúusuLA NoNA - pAs oBRlcAcôEs po óRGÃo cERENCTÂpoR
9.1. Efetuar o recebimento dos serviços, verificando se os mesmos estão em conformidade com o soliciLado, por nreio
de fiscal, formalmente nomeado para esse fim;
9.2. Comunicar imediafamente a contratada quàlquer irregularidade verificãda nos serviços executados;
9.3. Eíetuar o paganenlo a contratada, de acordo com as condições de preços e prazo estabelecido na nota dc
empenho ou no contrato,
9.4. Presrar, por nlero de seu representante, as informações r)ecessárias, bem como âtestar âs Notas Fiscais oriundas
dàs obrigações contraídas;
9.5, Cârâr)lir o cumprlmento de Lodâs âs cláusulas contratuars necessárias ao bom desempenho do lor necinrento dos
nrâtcriars, ohjcLo desta cr)ntratâçào.
9.6. Irrscalizar a obflgâçào de contraLadâ de mantcr, duranre todr a execução do conrrato, cm comprtibilidcde conr as
obrigâções assumidas, as condiçôes de habilitaçào e qualiÍicaçào exigldas na lrcrLação.
9.7. Realrzar inspeçào por nreio do iiscal do contrâto nomeado pelâ Secretâria soliciLãnte, os serviços que por ventura
venham a ser substituídos no decorrer do fornecimento destes.
9.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias;
9.9. Manifeslar-se formalmente em todos os aLos relaLivos à execuçào do edital, bem como do contrato, em especial
quanLo à aplrcação de sançôes, alterâções e repâctuações da mesnla;
9,10. Reâlizar o acompanhamento e a fiscalização da execuçào do referido Contrato, alertando o executoÍ das falhas
que porventura ocorrem, exigindo sua imedialâ correção. Tel fiscalizeção, em hlpótese âlguma, etenuâ ou exime de
responsabilidade do Colltratado;
9.11. EsclareceÍ as dúvidas e indâgâções do Contratâdo, por meio da liscalização do contrato.
9.12. 0 conLratârrte só efetuará o pagamento referenle aos serviços fornecidos, pela coDtratada, con[orn]e
comprovâção real da execução dos mesmos, afesfada pelo fiscel do contÍato.

cúusuLA DÉctMÂ - DÂs oBRIGACoEs Do FoRNEcEDoR REctsrRÁoo
10.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes da presenle Contratâção:
10.1.1. Providenciar todos os Íecursos e insumos necessários ao perfeito cumprinrento do objeto conlratado, devendo
cstar incluídâs oo preÇo proposlo Lodas as despesas com oratenais, rnsumos, nrào de obra, fretes, emba)agens,
segurôs, lmpt)stos, tÂxâs, tarllãs, enaargos socrais c rrabalhistas e denrais despesas necessánas à perfeita exccuçào dos
serviços.
10.1.2. Após a homologâção dâ licitaçào, âssinar a Atâ de Registro de Preços, relativo ao objeto ádjudicado,
conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer sen'rços, objero da presente licitação solicitados, em estrita coníormidade com as disposiÇôes e
especificâções do editel da liciteção, de acordo com o termo de referência, proposta de preços apresentada.
10.1.4. Disponibilizar os maleriais necessários ao bom desempenho da Prestação dos Serviços, em perfeitas
condições de uso e manutenção, obrigando-se a substituir aqueles que não atenderem eslas exigências;
1O.1.S. EÉetuar a execução e fornecimenLo dos serviços, responsabilizando'se com exclusividade por todas as

despesas relativâs à prestaçâo dos serviços, de acordo conr a especi[icação e den)ais condiçôes estipulâdas neste
Editalc nà Nuta de Emperho".
10.1.6. ProccdeÍ à entregâ do obieto deste cdital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos ll e lll,
deste Edital;
10.1.7. Comunicar à Secreteria requisitante dos serviços, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os nrotrvos
que rmpossibilite o seLr cumpnmento.
10.1.8. Â contretada deverá responsabilzâr-se pelâ execuÇão dos serwrços, assunlnd(, todas âs obrigâções de
nllureza fiscal, comerciâ1, trabalhista e previdenciária, inclurndo seguro contra riscos de acidentes do Lrabalho, com
relaçào ao pessoâl designado, resultante da prestaÇão (los servtços, obJeto desta IlciLâção.
10.1.9. Resl)eitaÍ e fazer conr que seu pessoal respelte â legislâçào sobre segrrrança, higicne e ntcdicina do trabalho;
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10.1.10. Disponibilizar os equipâmentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, e o que mâis se íizer necessário
parâ a perleita execução dos serviÇos, confornte estabelecido no ediral.
10.1,11. Cârantrr a qualidade dos sen/iços licitados cornprol)etendo-se a reparaÍ, corriglr, renlover, reconstruir, ou
substrtuir, às suas erpensas, no rotal ou enr parte, os serviços que não atendam o padrio de qualidade exi8ido, ou enr
que se vcrificarem defêitos olr incorÍeçôes resultantes do lornecinrento no prazo de 02 (duâs) horas, contados da
notlficaçào que lhe for entregue oficialmentc.
10.1.12. Mânter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condiçôes de habilitação exigidâs no
Edital;
10.1.13. Comunicar ao CONTRÂTANTE, qualquer problema ocorrido na execuçâo do obreto do contrato;
10.1.14. Atender aos chamados do CONTRiTANTE, visando efetuar reparos em eventuâis erros cometidos na
execução do obieto do contÍato;
10.1.15. Nâo subcontratar o obieto da presente licitação, sem o consentimento prévio do contratânte, o qual,
câso haia, será dado porescrito:
10.1.16. Promover por sua contã, atrâvés de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgâr exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste edital;
10.1.17. Retirar as Requisições solicitadas referentes ao objeto do presente PÍegão no Município de Tangará
da Serra-MT, nos prazos e locais designados neste edital;
10.1.18. Acatar a fiscalização do objeto conrarado, realizada pelo fiscal do contreto, que deverá ter suas solicitâções
atendidas rmediatamentei
10.1.19. RespondeÍ, independentemente de culpa, por quâlqueÍ dano pessoal ou pâtrimoniâl ao CONTRÁTANTE, ou
ainda a terceiros, na execuçâo do fornecimento objelo dâ licitaçâo, não sendo eycluida, ou mesmo reduzida, a

responsabilidade pelo faLo de hâver fiscâl,zeçào ou ecompânharnento pelo CONTRÁTANTE, conÍornre disposto no art.
70, da Ler na 8.666193;
10.1.20. Credenciar junto ao Munrcípro de Tangará da Serra-MT funcionário(s] que atenderá[ão) às solicitaçôes dos
serviços obieto deste pregão, disponrbilizando ao setor competente, telefones, e-mail e ouLros meios de contato para
atender' às requisiçôes;
10.1.21. Cumprir todas as demais obrigações imposlas por cste edital e seus ancxos.

cúusurÁ pÉcrMÂ pRrMErRÁ - DAs coNDrcÕEs pE FoRNECIMENTo po oBJETo, pos pRÁzos E pos LocAIs
11,1. O objefo destá licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos serviços, a serem aplicadas durante 12

(doze) rneses; assim, não poderão ser execurados em uma únicâ parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a

atender as quantidades estipuladas nos pedrdos parciars/requisiçôes emrridas pelo Órgào soliLrtanLc.
11.2. O FORNECEDOR REGISTRÂDO deverá presrar os servrços solicitados, em estrita coníormidade com
disposrções e especificaçóes do edital da licitação, propostâ de preços apresentãda, nos termos do Anexos Ie Il.
11.3. Os serviços, especrficados no ternro de referência, deverào ser prestados pela contratada no município de
Tangará da Serra-MT, em esiabelecimento próprio da contratada, a qual deverá ter estruturâ e todos os equlpamentos
ncccssários à pcrfciia cxecução.
11,3.1, ConsideraÍdo ãs raEcterísticas . particulaÍidades próprias do tipo de obieto licitâdo, e ainda, o fâto
do obieto tratar-se da execuÉo de serviços conünuados pâra atêndimento de diversas SccÍetarlas, as quals
farão solicitaçào de acordo com suas Decessidades, podeDdo ocorrer em períodos alternados, visando a
üabllidade técnica na pêrfeita execuÉo dos serviços licitados, a empnesa contratadâ dêvêrá manter
estabelecimento, Preposto e/ou representaÉo no município de TaDgará da Serra.
11.3.1.1. A licitante vencedora deverá fazer estâ comprovação no ato da assinatura da Ata de Registro de
Preços.
11.4. Para a execução do objeto, a licitanLe vencedora deverá disponibilizar todos os equipamentos em peÍfeitas
condiçôes de uso e funcionamento, compatíveis com a demanda dos serviços licitados, bem como mão_de-obÍa
qualificada, possibilitando atendimento de forma satisfatória, a fim de não comprometer o andamento e a demanda
dos serviços da contratante.
11.4. A entrega dos produtos, será de Íorma parcelâda, na medida da necessidade, as Secretârias interessadas, alravés
de servidores preüamente autonzados, farão as solicitações dos produtos Junto à contratada, mediante formulário
próprio de Ordem de Fomecimento, emiúdo pelo encarregâdo responsável.
11,4.1. 0s produtos Eás e água, serão solicitados de forma fracionada, na quanridâde de[inida para ô setor, a crlrérro
da llnldade requisiLante. Havendo necessidade de consumo, os produtos deverão ser entregues diaÍiamente
nos loceis indicedos,
11.4.2. O íornecimento dos produtos gás e água dar-se-á, attavés de entrada na Secretaria requisitânte na formâ
de ticket/vales, na quantidade suÍiciente a ser utilizada, no qual deverá ser acompanhado com Nota de empenho.
11.4.3. Os servidores responsáveis das llnidades Ádministrativas, ao receber ticket/vales, deverâo veriÍicar
iunto ao fornecedor e datâ de entrega dos reÍeridos produtos.
11.4.4. O fornecedor âo efetlvar a entrega dos produtos, nos locais indicados, recolherá os ticket/vales respectivos,
conferidos e assinados, pelo servidor que recebeu, atestado pelo ordenador da despesa, ou pessoa indicada
pelo mesmo.
11.4.5. O fornecedor ao receber os ticket/vâles assinados, anexará à Nota Fiscal, a qual, após atestada pôr servidor
responsável pelo recebrmento dos produtos, será encaminhada à Secretaria de Fazenda do municÍpio, para o efetivo o

pagamento.
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11.5 os serviços deverão ser executados de âcordo com as normas lécnicas prevlstas na ABNT, aplicáveis no que
couber, obieto da presente contratâçâo.
11.6. A execuçâo dos serviços, será de forma parcclada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, através
de servidores previamente autorjzados fará solicitação dos serviços iunto à contratada, mediante formulário próprio de
Ordem de Fornecimenlo, emitido pelo encarregado responsável.
11.7. o FORNECEDoR REGISTRÁDo deverá entregar os materiais e executar os serviços no prazo máximo de 04
(quatro) horas, conforme especificações constantes do Termo de Referência, após recebimento da ordem de serviço,
acompanhada da noca de empenho. Exceto os casos que são apresentãdos a Ordem de Serviço e cronograma
emitido Pele Secretaria. Caso não seja eÍehvada a entrega dentro do prazo previsto, a emprese classi[icadâ em
segundo lugar será convocada para o fornecimento do mesmo.
11.7.1. Os pÍazos seÍão confados, a pertir do recebimento da requisição e nota de empenho, salvo se houver pedido
lormal de pÍorrogâção dcste, dcvrdamente justilicado pela licrtâote/conrrarada e acatado pela ADMINISTRÁÇÃO
MUNICIPAI,.
11.7.2, Caso não seja possível a reallzaçào do serviço no prazo indrcado, a ConLrâtada deverá, imediatamente após
Íeceber a ordenr de serviço, rnformâr âs razões à unrdade requisitante dos serviços, para, se aceitas, alterar o pÍazo ou
deÍinrr pnoridade em relaçào a outros serviços.
11.8. A contratadâ deverá colocar-se a disposlção da Côntratante para fornecimento, montâgem, acabamento,
instâlação e pintura dos materiais nos locais indicados pelas Unidades requisitantes, conforme cada solicltação, e de
acordo com os prazos deste Edital e demais especificaçóes contidas no Anexo lll, Termo de Referência, informando em
tempo hábil, qualquer motivo impeditivo, ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme estabelecido.
11,8.1. À Contratada deverá visitar os locais de instálaçáo equipamenros de serralheria, verificando e conferindo
todas âs medidas neccssárias, antes do início da instalaçào do equipamento, e qualquer divergência encontrede
deverá ser comunicada, por escrito, ao Contratante, quê se pronunciará também por escrito, para que sejam tomadas
as providências necessánas.
11.8.2. Os luncionános pertencentes ao quadÍo da empresa contratãda deveÍão portar identificação individual para
acesser os loceis de execuçào dos serviços,
11.8.3. Os horários de cxccução dos scrviços ficarão a exchlsivo cÍitério da CONTRÁTANTE, assrm como a ordem e

forma de execução que deverão obedecer aos critérlos estabelecrdos, de modo a não inter[erirem no andamenro dos

trabalhos da CONTRÂTANTE.
11.8.4. A empresa r,encedora deverá designar um luncionário de seu quadro de pessoal para ficar responsável em
afender as sollcitaçôes dâs Secretanas reqursitantes e lnformar por escrito à Secrctaria de Admin istraçào.
11.9. A licirante vencedora deverá responsabilizaÍ-se por todos os custos reÍcrente o lornecrmento de mão de obra,

necessários à perfeita execuçào do obieto, devendo eslar inclusos, âlém do lucro, todas as despesas e custos, como pol'
exemplo: Lransportes, tributos, taxas de qLlâlquer natureza e lodas as despesâs, drreras ou indiretâs, relaclonadas com

o fornecimento do objeto da presente licltação ou que venham a implicar no fiel cumprimento do conrraro, não

câbendo à MuDjcipalidade, nenhum custo adicional;
11.9.1. Consideram-se incluídos no serviço de instalação, todos os materials, mão de obra, acessórios e/ou
complementos necessários para a completa execuçào dos serviços propostos, mesmo que não explicitamente
descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em

todos os seus detalhes;
11.9.2. A empresa Contratada deverá efetuar a limpeza dos locais âfetados, após a instalâção dos equlpamentos de

serrâlheria, removendo todo entulho e/ou restos de n)ateriais provetlielltes da execução dos serviços.
11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos serviços sohcitados licará a cargo do servidor responsável da

Secretaria requisiLante dos servrços, que deverá proceder à avaliação de desenrpenho e alesto da nota Íiscal

11.11. No ato da entrega, os serviços serão analisados em sue totâlidade, sendo que aqueleÍs) que náo

salisfazer (em) á especincação exigida ser (ão) reieitados pela Contratânte.
11.12. Em caso de constataçâo de falhas nos produtos íornecidos e insrâlâdos, a Contrâtada obrigâ-se de imediâto a

reparaÍ, Corrigir, remover, aS SuaS expensas, nO tOdO oU em parte OS nraterlais em que se veriíicaÍem danos em

decorrêrtciâ áo rr"n.port", bem como defeitos resulrânles dos mateÍiais empregâdos ou da execução da

monrâgem/instalaçào, provrdenciando a subsnruiçào do(s) mesmo[s), no prezo de 2 (duas) horas, a contar da deta

dâ sollcltação, a quâl esrará sulelta às despesâs decorrentcs de devoluçào, e nova entregâ/lnstâlação, seln ônus

adicional para a Contretante, sem o que será convocâda a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções

previstâs nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Códrgo de Detesâ do ConsumidoÍ'

11.13. Durante o prazo de validade desra Atá de RegrsLro de Preço, a CONTRÁTANTE não será obriSada a hrmar as

contrataçôes que dela poderá advir, facultando.se a reâlização de hcitação especifica para a aquisição pretendida,

scndo assegurado ao beneficiário do registro Preferência de fomecimcnto em igualdade de condiçõcs

11.14. O município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a quâlidade do serviço prestado pela licitante

vencedoÍa, a fim de evidenciar o cumpnmento das exigências da ARP - Ata de RegistÍo de Preços, podendo, quando

necessário, sôlicitar documentos comprobatórios para fins de verificação.

t:
§,

CIMÁ S G ESD OB

12.1. O objero da presente licitação, será recebido pela Secretana solicitaDte, através de servidor responsável, o qual #deverá âtestâr seu recebimento.
12.1,1. O obieto será recebido da seguinte forma

DEPARTÁMENTo DE LIcITÂÇÔ €S: Avenide BEsil n'2351_N_ Bairro EP: 7A,3OO-OOO - Tangará da SÊrra MT
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a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissão, que procederá a conferência de sua conformidade

com as especificações, caso não haja qualquer impropriêdade explícita, será aceito êsse recebimento;
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimenLo provisório, mediante, "atesto" na nota

liscal/fâtura, depois de comprovada a adequaç5o âos termos conlratuais e aferição do direlto ao pagamento'

12.2. O r ccebrmento e a aceltação do objeto desra lrciLâçào, estào condicronados ao enquadramento nas especlficações

do objero, descritas no Termo de ReÍerênciâ lAnexo ll) e obedecerào ao disposto no ArL 73, incisos I e ll, e seus

paÍágraíos da Lei n.e 8.666/93, no que lhes for aplicável
12.3. O ÍecebimenLo não exclui qualqueÍ responsabilidade da Contratada pela qualidade dos serviços fornecidos;

12,4. O Municípto reserva para si o drrelLo de recusar os bens entregues em desacordo com o contreto, devendo estes

ser refeitos, às expensas da coNTRATADA, sem que isto lhe agregue dlreito ao recebimento de edicioneis.

12.5. A contretânte indicará servidor responsável, designado para csse fim que, anotará em registro próprio todas as

ocorrênciâs relâcionadas com a execuçào do objeto, determinândo o que for necessárlo à regularização das faltas ou

defeitos obseÍvados.

Ávenidâ Brâsjl !r
[6s) 3lÍí.4aoo

c 2351-N- Bairrô jardim. - CEP:78.300-000 - TenSará da Sem - MT

cúusuLA pÉclMA TERCEIRÁ - DA FoRMA DE PAGAMENTo
13,1. Pelo f<rrnecimento dos serviços, quando devidamente executados e entregues, pagará e CONTRÂTANTE à

CONTRATÁDA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou ácréscimo;

13.2. Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da Íe§pectiva Nota Fiscal/Fatura, devidâmente

atestada poi servidor responsável da CONTRATANTE, acompanhada da certidão ne8ativa de débitos relativos

aos tribuios Íederais e à divida âtiva da uniáo e Contribuições Previdenciárias (PGFN/INSS), certificado de

regularidade de situação iunto ao FGTS e certidão negativa de débiros trabalhistes (cNDT), |,lo prazo de até 30

(trintâ) dias, contados a pârtir do recebimento definitivo
13.2.1. Os pagamentos serâo creditados em favor da co trâ!ada, poí nrero de depósi!o Bâncário em conta corrente

indicadâ na p;opostâ, contendo o nome do banco, agêncir, localidadc e núnrero da conla corrente enr que deverá ser

eferivâdo o crédito.
13.3. Na ocorrôncie de reieição da nota fiscel, motivadâ por eÍros ou incorreçôes, o prazo estipulado no

subitem anterior pâssará a ser contado a partir da data da suâ reapresentáção.
13.4. A Conrratada àeverá, obrigatoriamenre, emitir Nota Fiscal/Fâtura com CNPJ idêntrco ao apresentádo para fins de

habihtâçào no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.

cúUsULA DÉcIMA OUARTA - DA FISCALIZÁCÂO E GERENCIÁMENTO DA CONTRATACÃO

i+.f, CrU".e ao fiscai da ata de Registro de Preços ou contrâto, desrgnado pela Secretarla ordenadoÍâ da despesa,

promover lodas is açôes necessárias ao fiel cumpÍimento dos ajusLes decorrentes da Conlratação, observado o

disposto no ato respectivo de nomeaçâo.
14-2. O [ornecimento dô objeto será acompanhado e supervisionado pelo Fiscel dâ ata otl Contrâto da secretaria

solicitanLe, que tleverá acompanhâr, supervisionar ern conformidadc corn o ArL 67 da Lci I666/93 visendo a

observância do íiel cumpr,mento des exjgências coDtratuâis e encaminhar à Secretariâ de Fazenda/Contabilidade, os

relâtórios pâra os procedrmentos de paEâmento dâs faturas
14.2.1, pàÍã fiscalizâçáo dos serviços junto a CONTRÂTADA, serâo designados servidores de cada Secretâriâ,

ordenadora da despesa, formalmente nomeados pâra esse fim, confornle segue:

01) Gabinete - Fiscal: Rafaela Posterlll de Souzâ, Suplente: Al)Bela Xavier Bellzário;
02) Secretaria de Educação - Fiscal: Robson Roberto Belido Lima, SuplenLe: Leticia lavinas CastÍilon;

03) Secretâria de Saúde - Fiscal: Ivíarcos Antonio dos Santos Pereira, SuplenLe: Silvana Cris Hoífnlann;

04) Secretariâ de Administração - Juliana Cortceição Mesquita Lemos, Suplente: Tcrczinha Daufenbâch Martins,

OS, Secretâria de Coordenação e Planeiamento - Fiscal: Elton dâ Srlva, Suplente: Claudinéia Calixto da Silve;

06) Secretaria de Esportes - Fiscal: Paulo Vinícius Egues, Suplente: Junia Vargas Colla;

O7) Secretaria de Fazenda - Fiscal: RogeÍio do Nascrmento Lacerda, Suplente: Adelson Kaduch;

o8) secretaria de Assistência social - Fiscal: Marielle Flávio da Silva, Suplente: Silviâ Anunciação;

o9) secretaria de InÍraestrutura - Fiscal: silvia Regine Bernâdo Portâ, suplente: laqueline Loureiro covari;

1O) Secretâria de Agricultura, Pecuária c Âbastecimento - Fiscal: Noeli Kunz Ackermâm, suplente: Ivíerlene

Shilvia Lopes Santos;
l1) Secretaria de Indústria Com. e serviços - Fiscal: Diones Nasclmento Silveira, Suplentet Írernândo HermeneBildo

Pinroi
13) Secretâria de Meio Ambiente - Fiscal: lcssikâ Suellem da Silvâ, Suplentc: Gabricl Néia Ebcrhardt;
14) Secretaria de Turismo - Fiscal: Solange Silva Oliveirâ PoÍta, Suplente: Roselene Magalhães

Nascimento.

14.3.0 lorneclnrcnto deverá ser reâllzado de acordo coor os reqursltos do edltal, do Termo de Referência e seus

ânexos,
14.4. Compctirá aos responsávets pela fiscalizaçào acornpanhar cr fornecinrenLo dos servrços tnclusrve observância às

quanridadàs máximas a serem adqulridas, rejeiLar os que estiverem e desacordo com âs especilicações do ediral, +Y

DEPARTÀMENTO DE LICIT

.L)SJ \ €
TELI - emeil, licitâcao@tan8ârã

í.;
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bcm corno, diÍimir as dúvidas que suÍ8irem no decorrer

OEPÁRTAMENTO DE LICITÂ ÊS: AveniÍL{Esil n" 2351 N' Bairro

dândo ciência de tudo ao licltantedo [ornecimento,

\

adjudicado, conforme ârt 67 da Lei n. 8 666/93'
1íS. Fi." r".e*"do à fiscalizaçào, o direiio e a âubridadc parâ resolver todo e quàlquer caso singular, omisso ou

ãuvidoso nào previsto no ediLal e tudo o rnais que se Íelâcione con o objero licitado, desde que não ãcarrete ônus para

o i?íunr(rpio ou nrodiÍlcJção tl3 conlratsç5o
14.6. As decisões que ultrapassarem a iomperência do fiscal do Munrcípio, deverão ser solicrtadas formalmente pela

Contratada, à autoridade adminisrrativa rmádiatr*ent".,,p".ior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas

convenientes.
14.7. A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificaçáo e controle â serem

,aàiàao. p"r, fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados' elementos' expllcações' esclarecimentos'

soluçõesecomunicaçõesdeqr"esunec"s§tareqt'efot"ml'lgadosnecessáriosaocumprimentodoobjetodaAtade
Registro de Preços.
14.8. A existênciâ e a atueção de fiscalização enl nada restringem a responsabilidade únicâ' inregral e exclusiva da

iotlrneinon, no que con;erne ao obletó da respe.trva contratação, às rmplicações próximas e remotas perante-o

úuni.ípio o, peran;e rcrceiros, do m"smo rnodo qu" u ocorrência de irregularidade decorrentes- da-execução

contratual não implica em corresponsâbilidade do Município ou de seus preposLos' devendo' ainda' a CONTRATADa

sem prejuizo das penalidades p*-.ta;;;;à;t'o ress;rcimento imediato dos prejuizos apurados e imputados às

falhas em suas atlvidades.

cúusuLA DÉclMA oulNTA - DÂs PENALIDADES

15.1. Quem, convocado dunrru ,lo prrÃããíãÉ da sua proposta' deixâr de entregar ou apresentàr documentação

lalsâexigidãparâocertame,cnselar,,retardamtn«'daex"ctlçàodeseuobjeto'nãomantiveraprop()sta',ielhar{)u
fÍaudarnaexecuçàodoconrraLo,comportar-sedemodoinidôneooUcometerfraudefiscâI,ficaráipedidodelicitare
contrataÍ conr â AdnrinisLração Públi;;,;"; à""t"a"ntl"ao no srstenra de cadastramento de fornecedor estadual'

pelo prazo de eté 05 lcinco; anos, sem preluízo das mullas previslãs no edital e no contraLo e das demãis

cominações legais.

15.2. A Administração poderá ainda, garantida a préüa deíesa da Contratadà quc 9:::tl *l ill:tjl::"0'^:li:i'
à" ãi t.in.ol aias nteis a contar dá sua norificação, sem prejuízo das responsabilidãdes penal e crvrl, aplr(ar' as

seguintes sançôesi
t)ãdvertência por escÍito sempre que veri[icadas pequenas falhas corrigívers;

II) multa de 0,5olo (zero úrgula cincà por cento) por dia, pelo atraso injustilicado no [ornecimento' sobre o valor da

contratação em arraso;
Ill) multá compensâtória/indenizâtória de 5yo (cinco por cento) pelo não fornecimento do obieto deste Pregão'

calculada sobre o valor remânescente do contrato;
Iv) mutta de o,5ol/o (zero virgura ci,ico pái t""to) pot diâ' pelo descumprimento de. qualquer 

-dáu 
sulâ 

^ou
àu'.igrçao p."ri.t to Editâl e não discriminado-nàs incisos ânteriores' sobre o valor dâ contrataçao em

descumprimento, contada da ...";;;t; Àa contratante [via internet' correio ou outro)' até cessar a

inadimplênciâ;
V) suspensão temporária de Participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

Tingará da Serra'MT, pelo prazo de até 02 (dois) âno§;

VI) declaração de inldoneiaaoe paJitiàt e coítrat" co- a Administração Pública enquanto perdurarenl os

motivos determinantes da punição ou até que sela promovida a reabilitação' na Íorma da Lei' perante a

própria autoridade que aplicou a penelidade - da
üiD';il;2[n luiicsi-o) dia de inadimplência, a Administraçâo terá diÍeito de recusar a execuçao

contrâtação, de acordo.oÍn,r" aonu"niencia e oportunidade' comünicando à adiudicatária a perda de

interesse no recebimento aa not nllai/i.tui" f"i" i.gurn"n," ao obieto do Edital, sem preiuízo da aplicaÉo

das penalidades previstas neste Instrumento'
VIII) â inadimplên"i" O" cont""üà", independentemente do traÍscurso do prâzo estipulado n'a alinea

anterior, em quaisquer aoa..ror, oU1"*"ao o interesse da Contratante e a conclusâo dos procedimentos

administrativos pertinentes, poa"'.a iiffittt u imediata rescisão unilâteral deste contrato' com a aplicação

das penalidades cabiveis;
lX) ocorrida a rescisáo peto motivo retrocitâdo, a Contratante poderá contratar o Íemânescente m€diante

dispensa de licitâção, .o- tut..o no-""t.ii, ii, a' r'"i fta"tal n" 8"666193' observada e ordem de classificação

da licitação e as nrer-r. .onaiç0.". ãi.*.ia". p"f, contratada, ou adotar outra medida legal para prestação

dos serviços ora contratados;
x) quando aplicadas as multãs previstás, mediante regular processo administrativo' poderão elas serem

conrpensadas peto Departâmento Financeiro da contratante' por ocasiào do pagamento dos valores devidos'

nos i.rmos dos a.ts. 3àB a 380, da Lei ne 70.40612002 (código civil);
XI) na impossibilidaa" a" .o.p"n,-u'iao, nàt itt** a" "fi"á 

anttiiot ou' in"xistindo pagamento vincendo a

ser realizado pela contratânte, ou, aínda, sendo este insunciente para possibilitar a colp::t-:lt1""'1:i"t
a Contretâda §erá notiÍicâda a recolher âos cofres do Erário a imporlància remanescenle das mullãs

aplicadas, no prâzo máximo d"'ií-ôt't áits, cot'tado da. data aà recebimento' pela contratada' do

comunicado formal aa aecisao aefiiitià de aplicáçao aa penálidade' sem preiuízo das demâis sanções legais

cabíveis,

CEP:78.3 ooo -Tangará da Sefr - MT
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da infração;
xlll) o ;alor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a loyo (dez por cento) do valor da

contratâção;
XIV) Neniuma parte será responsável perente a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior

ou caso fortuito.
XfJ Â multa, âplicada após regulâr processo administrativo, deverá ser recolhidâ no prazo máximo de 10

(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada iudicialmente'
ivtl-a.s sançaes previstas nestil cLÁUsULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem

impede a soLreposiÉo de outras sanções previstas na Lei Federal ne 8 666/93, com suas alterações 
-

xvit) es penalidartés serão aplicadas, gaiantido sempre o exercício do direito de deíesa' após notificaçâo

endáreçada à Contrâtada, assegurandollhe o prazo de oS (cinco) die§ úteis Para maniÍestâção e posterior

decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

15.3. As penaltdades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemenLe, a 5ua aplicação

não exime a empresa contratada, da reparação dâs eventuâls perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura

lr4unicipal de Tangará da Serra.

1s.4.Nâshipótesesdeapresentaçàodedocumentaçãoinverossimil,cometinrentodefraudeoucon]portamentode
rnodo inidôneo, a licitante poderá so[reÍ, alénl dos procerlrrnentos cabíveis de âtribuiçào desLa iDsti!uição e do

previsto no aÍL 7a dd Lei 10.520/02, quaisquer àas sançôes adrante previstas, que poderâo ser aplicadas

cumulativamente:
15.4.1. Desclãssiíicação ou inãbilitação, caso o procedinlento se encontre em fase de iulgamento;

15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procede')do'se a paralisação do forrlecimento'

15.5. As penirlidades serão obrigâtorianl;trte registradas no sistema dê cadâstr.)mento uniíicado de Fornecedores -

SICAF ou no CâdastÍo de Fornecedores do Estado de Maro Grosso, e no caso de ficar rmpedida de licitar e contratar, a

licitante deverá ser descredenciada por iguâl período, sem prejuízo das multas previsrâs neste Edrtal e des demais

cominaçõcs legâis.

Xll) As sançôes acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou náo, de acordo com a grevidade

ctÁusu DÉCIMA SEXTA . DA ADESÃO À AT DE REGISTRO D E PRECOS
oderá utilizar a Atã de Registro de Preços

a autorização da Secretaria l4unicipal de

DEPARTAMENTO DE LICITAç ES: Áve-piiffiràsil n'2351 N Bai Europa- CEP:78.300-000 - Tangar

16.1. Qualquer órgão ou entidade inte8rante da Administração Pública p

duranre sua vi8ência, desde que manileste inteÍesse e mediante prévi

Adminrstração.
16.2. Caberá âo [ornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas âs condiçôes nela estabelecidas,

optar pelâ aceiLação ou náo do foÍnecimento decorrentó ria adesão, desde que não preiLldique âs obrigaçôes presentes

e íutuÍas assumidas com o Ínunicípio de Tangará da Serra e órgãos participantes

16.3.O quantitâtivo decoÍrente da adesãJà ata, não podeiá exceder, na totelidade' ao dobÍo do quantitativo

de cada item registrâdo na âtâ de registro de preços para o município de TanBará da Serra e para os órgàos

participantes, independentemente d_o númerà de óigãos não participantes que aderirem' nos termos do

artigo 22, § 3q e § 4s do Decreto Federal ne 9.4A4 /2OlA.
16.3.1. As;quisiçôes ou as contratações por adesào não poderào exceder, por órgão ou entidade' a cinquenta por

cento dos quantit;tivos dos itens do instrum"ntn conro.at,i n 
" 

regtstrados na ara de reglstro de preços para o ór8ão

gereuciador e para os órgãos participanles
i6.4.0 p.o.á..o de aitorização de adesão à Ata de Registro de Preços' será competência do Secretário de

Âdministiação, que, somente autorizará adesôes que obedeçam os seguinles requisiLos:

al que exista disponibilidede do item solicitado;
ij ir'r" ln.r.r, o p"aido arravés dc ofício, com as informações ne'essárias dc acordo com a lcgislação vigente;

16'5. Para instrução do pedido de que rrata a alínea ,.b,,, além das exiBênciãs constantes para o processo de

autorização de adesão deverá ainda, conter as seguintes informações:

a) número da ata e seu obietoi
b) quânridade contratade;
c) justllicativa dâ necessidade de contratação do itenl solicitado;

d;-non,e, cargo, telcÍone e seLor do responsável Pelo pedido de ãdesio à âLa de regrstro de preço' pam possívets

e) quânudades e irens aderidos anlerrormenle na re[eridâ ata;

0 caÍtâ dc concordância do Fornecedor ou prcstador do serviço;

g) justrficativa da varltajosidade,

16.6. Cumpridos os requisitos lormais para o processo de adesão à Ata de re8lstro de preços' somente apds parecer

iurídico lavorável a adesão, a Admlnistrâção 14unlclpal âutorlzará o pedldo de âdesão'

16.2. As solicitações deverão ser encaminhadas ao órgão Gerehciâdor, PreÍeitura Municipal de Tangará da

serra,pormeiodosetordeLicitaçôesâtravésdoe-mail@oupelo
endereço Avenida Brasil nq 2.351'N, Bairro lardim Europa, telêfones: (óS) 3311-4A2Ol 3371'4409' +

s -,-5*" r-4800
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liirl'l""lxl;il"i.,ssJs aplicar.se-ào as demeis disposiçôes .onsrintes câ Lei n.a 10.520/2002. do Decrero n."

258;'20C3 e da Lei 8 666/93, e demeis iormas aplicáveis a espécie'

17.2.1.,ls parles ncam, ainda, acsHtâs às se8lintes disposiçôes ,^ +-*^ ..i}it,^ .

a) rodas as alterações que r. Er"r". net"siá'ias serãà registradas por intermédjo de lawatura de termo aditivo a

presente Ara cie Regisr!ú c€ PreÇo5

bl é vedado caucionai ou uiilizlr o contrâto deaoEenre cio preserte reglsüo para qualquer operação flnanceirâ-

cúusuLA pÉcIMA olrAvÁ - Do FoRo

1g_1. para dirimir, na esfera judicial, al-questões oriuncas de presente Arâ dê Regish'o de Precos será competente o

toro da Comâraa de Tengará da Serra'MT'

E ;e:3 :irme?3 e cor,,, lr.rv: de assrm haverem' en:Íe si' âi'lslâdc' fci :âvrada â nresente âr2 de registÍo de preços que

t_de e áchâd3 contorine, e àssrnâoa em 03 [três) vias, de ig-ral teor e forma, peLos signatarjos deste i:lstTLrhento e

p"il. 
"ti"ã"rl"ilori*" 

, o*.tatt, iunào tiào íqui""a" 'ít uia nc DepairÂmento de Li'itacão'

iangará cia Serra-MT' 07 de Maio de 2021'

isnnaumwOngmt[

DeP

17.1. lndependente de sua transcrição, o editâl e seus ânexos, principalmente a propo sta de preço e os documentos dã

pÍopos!â e oa habilltâÇào àpresenEc os peio FORNECEDOR REGISTRADO no Pre

VANDER AI.BERTO MÂSSON

PREFÊTTO MUMCIPAL

DÀSTLVA
ÀZENDA

gão farão PaÍte desta Ata de
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ATA DE REGTSTRO DE PRIçOS N" O2S /ZO2U4
PREGÀO ELETRONICO N9 OIA/2OZI - RXGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O9O/2021
VALIDADE: 12 (DoZE) MEsEs

Aos sete dias do mês de maio do ano de 2027, O MUNICÍPIO DE TÁNGAú DA SERRÂ com sede na Avenida
Brasil nq 2.351-N - 2e Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o np. 03,788.239 /0001.-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade 0391390-2 SSP/MT e CPF/MF ne +3Z.2AS 34L-20, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado simplesmente ÓnCÃO CenfnCmDOR e a empresa FERNANDA RIGINA AZAMBUJA - TcA
BEBIDAS, inscrita no CNP, sob o ns 14.042.27 4 /00O 1-58, com sede na Avenida Nilo Torres, ne 1618-W, Bairro
Dona Júlia, Tangará da Serra - MT - CEP: 78.300-000, foner (65) 3329-L37l / 99968-9715, E-MAlLt
fer.az@hotmail.com, neste ato, representada pela Sra. Fernanda Regina Azambuia, brasileira, empresária,
portadora da Cédula de idenridade 4.336.907 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o ne 032.4+0.959-L7,
denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRÂDO, resolvem na forma da Lei Federal nq 10.520/2002,
Decreto Municipal ne 25A/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n" 8.666/1993, e alterações posteriores,
firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREçOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do
Município de Tangará da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei ns
A.666 /1993, e ai\da mediante as cláusulas e condições seguintes.

cúUSULA PRIMEIR.A - Do OBIETO
1,1. A presente Áta tem por obieto o REGISTRO DE PREçOS, para tutura e eventual AQUISIçÃO DE ÁGUA MINERÁL
(GAúO 20 LITROS), GÁS DE COZTNHA GPL E VASILHÁMES, conforme especificaçoes contidas no Termo de
Referência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, parte Integrante do edital do PREGÀO
ELETRONICO Nr 018/2021,

CúUSULÁ SEGUNDÂ - A VINCULACÁO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços na

O§/?OZL e seus Anexos, Processo Administrativo nq 090/2021, do qual é parte integrante e complementar,
vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Regisrrado.

CUIUSULÁ TERCEIRÂ - DA VIGENCIA DA ATÁ
3,1. A presente Ata de Registro de Preços terá ügência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento
ünculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso para futura contratação nas condiçôes estabelecidas.

CLÁUSULÁ OUÂRTA - DO PRECO
4.1 No preço contratado iá se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relação com o obieto deste contrato, isentando a CoNTRÁTANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
4.2 Os preços regisrrados e a rndicação do respectivo FORNECEDOR REGISTRADO da Ata serão publicados no Diário
Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Diáno 0ficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso -
AMM, no site www.tangaradaserra.mLgov.br.

cúUsULA oUINTÁ - DA RELAcÃo DAs EMPRESAS BENEFICIÁRnS E PREcos REGISTRÂDos
5.1. O ÓRGÃO GERENCIÁDOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente
Ata.
5.2, Em decorrência das propostas e lahces apresentados e homologados no certame licitatório, ficam registrados,
para contÍatações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:
5.2.1. DO(S) PREçO(S) REGTSTRADO(S) POR rTEM(NS)

FORNECEDOR RXGISTRÁDO; FERNANDA REGINA AZAMBUJA - TGA BEBIDAS

CI,iíUSUtJI SEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇOES DE PREçOS
6.1. Conforme o Decreto Federal ne 7892/20'13, d,vrante a vigência da ata, os preços registrados poderão ser revistos
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições conEidas na alÍnea "d" do inciso Il do caput do art.65 da Lei ne 8,666. de 1993.6.2. Quando o preço
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registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o óÍgão gerenclador
convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
62. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do

compromisso assumido, sem aplicaçâo de penalidade,
6,3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classif icação original.
6.4, Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o

compromisso, o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

b) convocar os demais fornecedoÍes para assegurar igual oportunidade de negociaçã0.

6,5. Não havendo êxito rlas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantaiosa.

6.6. o registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condiçôes da ata de registro de preços;

b) não retiÍar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
j ustificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciador,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força

maior, que preiudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e iustificados:
a) por razão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor.
6.9, A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/
ou outros meios disponÍveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para âns

de graduar a iusta remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o

pedido.
6.10, O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo

máximo de 15 [quinze) dias úteis, salvo moÚvo de força maior devidamente justificado no processo.

6.10.1. O prazo para análise e julgaDento de eventual pedido de revisão de preços, serão contados da datâ do

protocolo e entrega completa da documentação comprobatória pela contratada. Âté a decisão final da Administração

Municipal, o fornecimento do obieto solicitado pela área requisitante, deverá ocorrer normalmente, pelo preço

registrado em vigor.
6.i0.2. A recusa lnlustifrcada da beneficiária da ata, em executar os serviços solicitados dentro do prazo estabelecido

no edital, ensejará a aplicação das Penalidades legalmente estabelecidas.

6.11. A Adminisüação, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão dos valores

pactuados,
ã,12. N" hipót"r" da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão Gerenciador, a seu

critério poderá cancelar, total ou parcialmente, a Atã de Registro de Preços.
6.13. O órgão cerenclador poderá, desde que sêja conveniente aos interesses da administraÉo, cancelar,

total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneÍiciária tenha direito a interpor
recursos, ou a indenizaçóes.
6.14. As alterações decorrenres da revisão dos pÍeços serão publicadas no Diário 0ficial dos Municípios.

cúUsUI,Â sÉTIMA - DA REVOGACÃO E DO CÁNCELÁMENTO DO REGISTRO DE PREçOS

7.1, O FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio de processo

administrativo especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa

7.2. Á revogação do seu registro poderá ser:

7.2.1, A pedido do próprio FORNECEDOR REGTSTRÁDO, quando comprovar estár impossibilitado de cumprir âs

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciariva do ÓncÁo crnrltcnDoR. quando:

a) o FORNECEDOR REGISTRADO não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no

processo licitatório;
c) por razões de interesse público, deüdamente motivadas e justificadas;

d) o FORNECEDOR REGISTRÁDO nãc cumprir as obrigaçôes decorrentes da Ata de RegistÍo de Preços;

e) o FORNECEDOR REGISTRADO não comparecer ou se recusar a retrrar, no prazo estabelecido, as solicitaçóes

decorrentes da Ata de Registro de Preços;

0 caracterizada qualquer hipótese de lnexecução total ou parcial das condiçôes estabelecidas na Ata de Registro de

Preços ou nas solicitações dela decorrentes.
7.3, O FORNECEDOR REGISTRÂDO terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não aceitar red uzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.
7.3.1. o cancelamento de regrstro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do ÓRGÂo GERENCIADOR.
7.3.2 0 FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em quatquer das hipóteses acima, concluído o processo, o óncÀO GERENCIADOR fará o deüdo
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

cúusuLA otrAvA - DA DIvuLcAeio DA ATA DE REctsrRo DE pREcos
8,1. A presente Ata será divulgada no portal da internet wwwtangoradaserra,mLgov,br,

cúUsUTÁ NoNA - DÂs oBRIGAcÓEs Do óRGÃo GERENCIADoR
9.1. Efetuar o recebimento dos serviços, ve ficando se os mesmos estão em conformidade com o solicitâdo, por meio
de fiscal, formalmente nomeado para esse fim;
9.2. Comunicar imediatamente a contratada qualquer ,rregularidade ve ficada nos serviços executados;
9.3, Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condições de preços e prazo estabelecido na hota de
empenho ou no contrato;
9.4, Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigações contraídas;
9,5. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais necessárias ao bom desempenho do fornecimento dos
materiais, objeto desta contratação.
9.6. Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.7. Realizar inspeção por meio do fiscal do contrato nomeado pela Secretaria solicitante, os serviços que por ventura
venham a ser substituídos no decorrer do fornecimento destes.
9.8. Aplicar as sançôes administrativas, quando se façam necessárias;
9,9. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do edital, bem como do contrato, em especial
quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações da mesmai
9.10. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do referido Contrato, alertando o executor das falhas
que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de
responsabilidade do Contratado;
9.11. Esclarecer as dúvidas e indagaçôes do Contratado, por meio da fiscalização do contrato,
9.12. O contratante só efetuará o pagamento referente aos serviços fornecidos, pela contratada, conforme
comprovaçâo realda execução dos mesmos, atestada pelo fiscaldo contrafo.

CúUSULA DÉCIMA - DAs oBRIGACÔES Do FoRNECEDoR REGISIRÁDo
10.1. Constituem obrigações da C0NTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente Contratação:
10.1.1. 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 obra, fretes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços.
10.1.2. Após a homologação da licitaçâo, assinar a Ata de Registro de Preços, relativo ao objeto adjudicado,
conforme prazo determinado neste editalj
10.1.3. Fornecer serviços, objeto da presente licitâção solicitados, em estrita conformidade com as disposiçôes e

especificações do edital da licrtação, de acordo com o termo de referência, proposta de preços apresentada.
10.1.4. Disponibilizar os materiais necessários ao bom desempenho da Prestação dos Serviços, em perfeitas
condiçôes de uso e manutenção, obrigando-se a subsri ir aqueles que não atenderem estas exigências;
10.1.5. Efetuar a execução e fornecimento dos serviços, responsabrlizando-se com exclusivldade por todas as

despesas relativas à prestação dos serviços, de acordo com a especificação e demais condições esüpuladas neste
Edital e na "Nota de Empenho".
10,1.6. Proceder à entreBa do obreto deste edital, com os deveres e garantlas constantes nos Anexos II e lll,
deste Edital;
10.1.7. Comunicar à Secretaria requisiiante dos serviços, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilite o seu cumprimento.
10.1.8. A contratada deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços, assumindo todas as obrigações de
natureza fiscal, comercial, trabalhista e preÍidenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com
relaçâo ao pessoal designado, resultante da prestação dos serviços, objeto desta licitação.
10.1,9. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do rabalho;
10.1.10. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, e o que mais se fizer necessário
para a perfeita execução dos serviços, conforme estabelecido no edital,
10.1.11. Garantir a qualidade dos serviços licitados comprometendo-se a reparaÍ, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços que não atendam o padrão de qualidade exigido, ou em
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notificação que lhe for entregue oficialmente.
10.1.12. Manter, durante a vigência da Âta de Registro de Preços, as condições de habilitaçâo exigidas no

Edital;
10.1,13. Comunicar ao CONTRATÂNTE, qualquer problema ocorrido na execução do obieto do contrato;
10.1.14. Átender aos chamados do CONTRATÁNTE, visando efetuar reparos em eventuais ellos cometidos na

execução do objeto do contrato;
10.1.15. Não subcontratar o obieto da presente licitaÉo, sem o consentimento prévio do conu-atante, o qual,

caso haia, será dado Por escrito:
10.1.16. Promover por sua conta, atÍavés de seguros, a cobertura dos riscos a que se iulgar exposta em vista

das responsabilidades que lhe cabem na execução do obieto deste edita[;
10.1.17. Reúrar as Requisições soticitadas referentes ao obieto do presente Pregão no Município de Tangará

da Serra-MT, nos prazos e locais designados ne§te edital;
10.1.18. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações

atendidas,mediatamente;
10.1.19. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patlimonial ao coNTRÂTÂNTE, ou

ainda a tercliros, na ex;cução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a

responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRÁTANTE, conforme disPosto no art

7 0 , d,a Lei ne 8.666 /93;
10.1.20. Credenciar junto ao Município de Tangará da Serra-MT funcionáno(s) que atenderá[ão) às sohcitações dos

serviços objeto deste pregão, disponibilizando ao setoÍ competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para

atender às requisiçôes;
10.1.21. Cumprir todas as demais obrigaçôes impostas por este edital e seus anexos

CúUSUt { DÉCIMA pRIMEIRTT - DAS CONDICÕES DE FORNECIMENTO DO OBIETO. DOS PRÂZOS E DOS LOCAIS

fl-t. O oUl"to desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos serviços, a serem aplicadas durante 12

(doze) meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de Íorma a

àtendár as quantidades esiipuladas nos pedidos parciais/requisiçôes emitidas pelo Órgão solicitante, 
_

11.2. O FôRNECEDOR REGISTRÁDO deverá prestar os serviços solicitados, em estrita conformidade com

disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Anexos I e ll.

11à. Os serviços, especificados no termo de referência, deverão ser prestados pela contratâda no municipio de

Tangará da Serla-MT, em estabelecimento próprio da contratada, a qual deverá ter estrutura e todos os equipamentos

necessários à perfeita execução.
11,3,1. Conslàerando as caracterlstices e particularidades própries do Upo de obieto licltado, e alnda, o fato

do ob,eto fatar-se da execução de servlços coEünuados para atendlmento de diversas Secretarias, as quais

faÉo soücitaÉo de acordo com suâs [ecessidades, podendo ocrorrer em perÍodos altemados, vlsaEdo a

viabilidaoe tácntca na perfeita er(êcüção dos serviço§ llcitados, a empre§a contratada deveú manter

estabeledrnento, Preposto e/ou repr€íentaÉo no munldplo de Tàngará da Serra'

11.3.1,1. À llcttante vencedóra deverá fazer esta comprovação no ato da assinatura da Âta de Registro de

Preços,
11.i. Para a execução do ob,eto, a licitante vencedora deverá drsponibilizar todos os equipamentos em perfeitas

condiçôes de uso e funcionamento, compatíveis com a demanda dos serviços licitados, bem como mão-de-obra

qualificada, possibilitando atendimento d; forma satisfatória, a fim de não complometer o andamento e a demanda

dos serviços da contratante.
f 1,4. A enuega dos produtos, será de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, afavés

de servidores-preüimente autorizados, farão as solicitações dos produtos iunto à contÍatãda, mediante formulário

próprio de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsável'

i1.i,1. Os produtos gás e água, serão solicitados de forma fracionada, na quanridade deÍinida para o setor, a critério

da Unidade requisiunte. Hãvendo necessidade de consumo, os produtos deverão ser entregues diariamente

nos locais lndicados.
11.4.2. O fomecimento dos produtos gás e água dar-se-á, através de entrada na Secretaria requisitante na forma

de ticket/vales, na quantidade suEciente a ser utilizâda, no qual deverá ser acompanhado com Nota de empenho

11.4.3. O; servidorãs responsáveis das Unidades Administrativas, ao receber ticket/vales, deverão verificar

iunto ao fornecedor a data dâ entre8a dos referido§ produtos.

i1.4.4. O fornecedor ao efeúvar a entrega dos produtos, nos locais indicados, recolherá os ticket/vales respectivos,

conferidos e assinados, pelo servidor que recebeu, atestado pelo ordenador da despesa, ou pessoa indicada

pelo mesmo,
i1,4.5. O fornecedor ao receber os ticket/vales assinados, anexará à Nota Fiscal, a qual, após atestada por servidor

responsável pelo recebimento dos produtos, será encaminhada à Secretaria de Fazenda do município, para o efetivo o

pagamento.
itis. Or se*lço. deverão ser executados de acordo com as normas técnicas previstas na ABNT, aplicáveis no que

couber, objeto da presente contratação.

que se verificarem defeitos ou incorreçôes resultantes do fornecimento no prazo de OZ (duas) horas, contados da

DEPARTAMENTO DE LICITÂ râsil n" 2351-N- Éuropá- CEP:78.300.000 -TanBará da serra - MT
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11,6. A execução dos serviços, será de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretârias interessadas, através

à confatadâ, mediante formulário próprio de
de servidores preüamente autorizados fará solicitação dos serviços iunto
Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsável'

1.7. O FoRNECEDOR REGISTRÂDO deveÉ enkegar os materiai§ e executar os serviços no prazo máximo de 04
1
(quatro) horas,-conforme especiflcações constantes do Termo de Referência, após recebimento da ordem de seruço,

acompan hada da nota de empenho. Exceto os casos que 5ão apresentados a ordem de Serviço e cronogÍama

emitido pela Secretaria. Caso não seia efetivada a entrega dentro do prazo prevlsto, a empresa classiÍicada em

segundo luga r será convocada para o fomecimento do mesmo

11.7.1. 0s prazos serão contados, a partir do recebimento da requisição e notá de empe nho, salvo se houver pedido

formal de pro[ogação deste, deúdamente justificado pela licitante/contratada e acata do pela ADMINISTRÁçÁo

satisfazer (em) á especiRcaçâo €xig ida ser (ão) reieitados pela Contratante.

11.12. Em caso de constatação de falhas nos produtos fornectdos e instálados, a Contratada obriga-se de imedlato a

reparar, corrlglr, remover, as suas expensas, no todo ou em parte os materi ais em que se verificarem danos em

decorrência do transPorte, bem como defeitos resultantes dos materiais empregados ou da execução da

montagem/instalação, Providenciando a substituição do(s) mesmo(s), no prazo de 2 (duas) horas, a contar da data

da solicitação, a qual estará sujeita às despesas decorrentes de devoluçã0, e nova entrega/instalação, sem ônus

adicional para a Contratante, sem o qu e será convocada a segunda classificada, sem preiuízo da aplicação das sançóes

previstas nos aúigos 86 a 88 da Lei 8 666/9 3 e artigos 20 e 56 a 80 do Códi8o de Defesa do consumidor

i1.13, Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE não será obrigada a firmar as

contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisiçã o pretendida,

ü
11.14. O mun
vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigên

icípio reserva'se o direito de avaliar, a qualq uer momento, a qualidade do serviço Prestado pela llcitantesendo assegu rado ao beneficrário do registro Preferência de fornecimento em igualdade de condiçôes

cias da ARP - Ata de Registro de Preços, podendo, quand

necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de veri ficaÉo

DEPÂRTAMENTO DE LrclTAçÓ[s: Âvenlda Bra sll n'23S1-N-Bai Europa. CEP: 78.300_000 -Tangará da SerE - MT

rEL.: (6s) 3 4a00 - email: licl rÍã.mL8ov.br

MUNICIPAI.
tt,l i, C^to não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a Contratada deverá' imediatamente após

receber a ordem de serviço, informar as iazões à unidade requisitante dos serviços, para, se aceitas, alterar o prazo ou

definir prioridade em relação a outros serviços

11.g. Á contratada deveiá colocar-se a áisposição da Contratante para fornecimento, montagem, acabamento,

instalação e pintura dos materiais nos locais indicados pelas untdades requisitantes, conforme cada solicitação, e de

".o.áo'io_ 
J, p.rr"s deste Edital e demais especificações contidas no Anexo III, Termo de Referência, informando em

i"rp, tãuir, qúr+"r motivo impeditivo, ou que a impossibilite de assumir es aüvidades conforme estabelecido.

ff,d.f. a Contratãaa deverá viiitar os locaii de instalação equipamentos de serralheria, verificando e conferindo

todas as medidas necessárias, antes do início da instalação ào equipamento, e qualquer divergência encontrada

deverá ser comunicada, por escrito, ao contratante, que se pronunciará também por escrito, para que seiam tomadas

as proüdências necessárias.
11,g.2. Os funcionários pertencentes ao quadro da empresa contratada develão portar identificação individual para

acessar os locais de execuçào dos serviços.

11,g.3. os horários de execução dos sárviços ficarão a exclusivo critério da coNTRÁTANTE, assim como a ordem e

ro.." a" 
"*".rçao 

que deveião obedecer aos critérios estabelecidos, de modo a não interferirem no andamento dos

trabalhos da CONTRÂTANTE.
iii.+. Á ".p."t" 

vencedora deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para ficar responsável em

atender as soiicitações das secretarias requisitantes e informar por escrito à secretaria de Administração.

ri.g. e ti.lt na" váncedora deverá responsabilizar-se por todos os custos referente o fornecimento de mão de obra,

n"."iia.ioi a p".f"it" execução do obláto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por

exemplo: tranipones, tributo§, taxas áe qualquer narureza e todas as despesas' diretas ou indireta§' relacionadas com

o íornecimentó do objeto da presente iicitação ou que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, nào

cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional;

if.s,t. Consid".am'se incluídos no serviço de instalação, todos os materials' mão de obra' acessórios e/ou

comDlementosnecessàriosparaacompletaexecuçãodosseryiçosPropostos,mesmoquenãoexplicitamente
à;;;;;;"*, ;rÉ,fi.riOãr, po.pn, n".essários pira a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em

todos os seus detalhes;
iió.2. À 

".pr"r" 
contratada deverá efetuar a limpeza dos locais afetados, após a instalação dos equipamentos de

serralheria,removendotodoentu|hoe/ourestosdemateriaisprovenientesdaexecuçãodosserviços'
ii.ió. Á i"rponr"tilidade pelo ,"."iir"nto dos serviços solicitados ficará a cargo do sewidor responsável da

ie.ietr.ia reqrisitante dos sàwiços, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota fiscaL

11.11, No ato da entrega, o"."úço, serãó analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não

cúUsULÁ DÉCIMÁ SEGUNDA - DAS CONDICÕES DE RECEBIIUENTP.DO OBIETO

iz1. o 
"bj"t" 

d" p."*nt" ll.itrçao, JãIãf,iao p"l, secretaria solicitante, através de servidor responsável, o qual

deverá atestar seu recebimento
12.1.1. O obieto será recebido da seguinte forma:

a) proúsori;mente, no ato da entrega por servidor, ou comissão, que procederá a conferência de sua conformidade

cám as especificações, caso não hala qualquer impropriedade explícita' será aceito esse recebimento;

úhI I) 5
3
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Âscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao pagamento.

12.2. O recebimento e a aceitação do objeto desta licitação, estão condicionados ao enquadramento nas especificações

do ob,eto, descritâs no Termo de Referência (Anexo Il) e obedecerão ao disposto no ArL 73, incisos I e II, e seus

parágrafos da Lei n,e 8.666/93, no que Ihes for aplicável
12.3. O recebimento não exclui qualquer responsabilidade da Contratada pela qualidade dos serviços fornecidos;

12.4. O Município reserva para si o direito de recusar os bens entregues em desacordo com o contrato, devendo esles

ser refeitos, às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionals.

12.5. A contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio todãs âs

ocorrências relacionadas com a execução do obieto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

defeitos observados.

cúUSULA DÉCIMA TERCEIRÁ - DA FORMA DE PAGÁMENTO

ii.f. p"to fomecimento dos seryiços, quando devidamente executados e entregues, pagará a CONTRÁTANTE à

CONTRÂTÂDA o valor constante em sua proPosta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;

13.2. Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente

atestada po; servidor responsável da CONTRÁTANTE, acompanhada da certidão negativa de débitos relativos
aos trtbutos federais e à diüda ativa da uniáo e Contribuiçóes Prevldenciárias (PGFN/INSS), ceÉificado de

regularidade de situação iunto ao FGTS e certidâo negativa de débitos trabalhistas (CNDT), no prazo de até 30

(trinta) dias, contados a partir do receblmento definitivo.
ig.Z.f, Os pagamentos serão creditados em favor da Contratâda, por meio de depósito Bancário em conta corrente

indicada na pioposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser

efetivado o crédito.
13.3. Na ocorrência de reielção da nota fiscal, motivada Por erros ou incorreções, o Prazo estipulado no

subltem anterior passará a ser contado a Partir da data da sua reaPresentação.
13,4. A Contratada deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de

habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento contratuel'

CúUSULÂ DÉCIMA OUÂRTA - DA FISCÁLIZACÂO E GERENCIÁMENTO DA CONTRATACÃO

f+,i C"t".a ao fiscal da ata de Registro de Preços ou contrato, designado pela Secretaria ordenadora da despesa,

promover todas as açôes necessárias ao fiel cumprimento dos ajustes decorrentes da Contratação, observedo o

disposto no ato respectivo de nomeaçã0.

14.i. O fornecimento do objeto será acompanhado e supervisionado pelo Fiscal da ata ou Contrato da secretâria

solicitante, que deverá acompanhar, supervisionar em conformidade com o Art.67 da Lei I666/93 visando a

observância ào fiel cumprimento das exigências contratuais e encaminhar à Secretaria de Fazenda/Contabilidade, os

relatórios para os procedimentos de pagamento das faruras.

l4,Z.l, pira fiscálização dos serviços junto a CONTRÁTADA, serão designados servidores de cada Secretaria

ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:

O1) Gabinete - Fiscal: Raíaela Posterllide Souza, Suplente:Angela Xavier Belizário;

02i Secretaria de Educação - Fiscal: Robson Roberto Belido Lima, Suplente: LetÍcia lavtnas Castrilon;

O3i Secretaria de Saúde - Fiscal: Marcos Antonio dos Santos Pereira, Suplente: Silvana CÍis Hoffmann;

O4i Secretaria de Administração - Jultana Conceição Mesquita Lemos, Suplente: Terezinha Daufenbach Martins;

0S-) Secretaria de Coordenação e PlaDeiamento - Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Claudinéia Calixro da Silvaj

O6) Secretaria de Esportes - Fiscal: Paulo Vrnicius Egues, Suplente: lunia Vargas Colla;

O7) Secretaria de Fazenda - Fiscal: Rogerio do Nascimento Lacerda, Suplentei Âdelson Kaduch;

0g) secretaria de Â§sistência soclal - Fiscal Marielle Flávio da silva, suplente: silvia Anunciação;

09) Secretaria de InÍTaestrutura - Fiscal: Silvia Regina Bemado Porta, Suplente: laqueline Loureiro Covari;

10i Secretaria de Agricultura, Pecuária ê Abastecimento - Frscal: Noeli Kunz Ackermam, Suplente: Marlene

Shilua Lopes Santos;
11) Secrüria de lndústria Com. e Serviços - Fiscal: Diones Nascimento Srlveira, Suplente: Fernando Hermenegildo

Pintoj
13) Secretâria de Meio Ambiente - Fiscal: ]essika Suellem da silva, suplente: Gabriel Néia Eberhaldt;

14j Secretarla de Turlsmo - Fiscal: Solange Silva Oliveira Porta, Suplente: Roselene Magalhães

b) Definitivamente, em até 03 (três) dlas útels, após o recebimento proYisório, mediante, "atesto" nâ nota

Nascim e nto.
14.3. O fornecimento deverá ser realizado de acordo com os requisitos do edital, do Termo de Referência e seu

anexos.
14.4. Competirá aos respo nsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos seryiços inclusive observâncla

quantidad€s máximas a serem adquiridas, re,eitar os que estiverem em desacordo com as especificaçôes do edi

bem como, dinmir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitent

adjudicado, conform e aÍL 67 da Lei n.8,666 /93.
14.5. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou

duúdoso não preústo no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para

o MunicÍpio ou modificação na conkatação.

DEPÁ.RTAMENTO DE LICIT ES: Âvenida Brâsil n'23S1.N. Balrro i Eu a- CEP:78.300-000 - êrra - MT
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l"nl)ll'Êâtiti*rorA deverá aceirar, antecipadamente, todo§ os métodos de inspeçã0. veriíicação e controte a serem

adotados pela íiscalização, outic""a";"l Í"inut"t'ttt" toaot os dados' elementos' explicaçôes' escla[ecimentos'

soluções e comunicaço"s o" q'''" esta ri"lã"it"t u !'" fot"t ;ulgados necessários ao cumprimento do obieto da Atâ de

[HT"x:rl:::ff " 
a aruação da fiscalização em nada restringem a responsabi]idade única, inte$al e excrusrva da

coNTRATADA, no que concerne ". áij"iJ a, r"rp".tiva contàuçào, às. implicaçôes próxiT" 
" 
*I"lt p:lT::=:

;;;i;;';;;;;;; terceiros, do-ni"'*o rnodo q'" a ocorrência de irresularidade decorrentes cta execuçao

conrratual não implica em .or."rponrrÚiiid"d" do Município ou de seus preposros, devendo' ainda' a c0NTRATADA

sem prejuízo das penalidades p.""'t;;, ;t;;;- '"t"ttittnto 
imediato dos prejuízos apurados e imputados às

falhas em suas atividades.

cúusulA DÉclMÁ oulNTA - DAs PENALIDADES , .h,ê<phrâr ítocumer
15.1. Quem, convocado d"nt.o do ptaãããÍãde- da sua Proposta' deixar de entregar ou apresentar documentaçáo

falsa exigida para o certame, "",",J;;;;;;;1o 
a" t""'çao de seu obieto' não maníver a proposta' falhar ou

íraudar na execução do contrato, com;o;'se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal' ficará impedido de licitar e

contratar com a Administração pUuriãa 
"'1"'a 

0""'edenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual'

pelo prazo de até 05 lcincol at'o'J;; ;rq;i'" das multas preüstes no edital e no contrato e das demais

i?}IÂTilli"iill;rào poderá arnda, garantida a prévia defesa da.contrarada, que deverá ser apresentada no prazo

de 05 (cinco) dias úteis r.o"t"' âã1" 
""iiÀáçao' 

sem preiuizo das responsabilidades penal e civil' aplrcar' as

seguintes sanções: ..---- r-rl-- -^--i-í
lladveúênciaporescrltosemprequeverificadaspequenasfalhascorrigíveis;
ti) multa de O,S% (zero virguta .tn'à p-ài 

"-afiJr- 
ai", p"fo atraso iniustificado no fornecimento, sobre o valor da

ffilH:il:"iHff:iria/indenizatórla de 570 (ctnco por certo) pelo não fornecimento do objeto desre Presão,

caículada sobre o valor remanescente do contrato;

lyt multa de 0,5olo (zero -.g"t";i;;;;'lento) por. dia, pelo descumprimento de- qualquer 
.cláusula 

ou

;iíü"Ã;;";lr; ;;;üi" na-á'ãirái-in"ao'nos incisos anteriores, sobre o valor da contrat-ação em

descumprimento, contada da "";"';;;;;;;';;;onii"ontu 
[via internet' correio ou outro)' até cessar a

üX1l#"'""à"i1;-rorária de participar de licitação e imPedimento d€ contratar com a PreÍeitura Municipal de

ián"ria a" s".tr-ruT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

,ii'ãffiã;;; i;il;;;id'"d" p;r" ü;rL"".oír."t i.o- a Âdministração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinant"" a" punifro'ã;;;iil;;;i, p-movida a reabilitação, na forma da Lei' perânte a

oróDrla autorldade que apllcou a Denalidade'

üilrriru""1"àii,"iJüã;ô-il-í"'ffi';i,"iicn.t", " 
Administração terá direito de recusar a execução da

contrataÉo, de acordo .ot 
"'"-'to"u"t'io"';ia 

e oportunidade' comunicândo à adiudicâtária a perda de

inreresse no recebi-"nto a" r,oti Às"üii;;;;;";"-í;.;ento rlo obieto rlo Editâl, sem Preiuízo da aplicação

$iii"Jillffffi,?:""T""tâ:Hl""lil::,"J,fiend.eltem:1t:-d: Eanscurso do prazo estipurado n-a arínea

anterior, em quaisquer ao" ""'ollJüt"*"ío 
o lnt"tutt" da coÍrtÍatante e a conclusâo dos procedimentos

adminisb:advos pertinentes, poái'rà"f -pfiã". " 
fÀ"aiara rescisão unllateral deste Contrato, com a aplicação

das penalldades cabÍveis; -^róF4 .^nrÍ.iar ô remânescente mediante
tX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado' a Contratante poderá contratar o remanescente m

disDensa de licitação, com rutcro nà-ari ã+' ii à" l"i f"a"tal ne 8'666/93' observada a ordem de classifi-cação

HililH ;;il;;;;;;àiçõ;;;;*.ia." p"r" contratada, ou âdotar outra medida leEal para prestaçao

dos serviços ora contratados; --^-^--^ -,r-i'rcrF,rivn nodêrão elas serem
x) quando aplicadas as multas previstas' mediante regular processo administrativo' poderão elat

compelsadas pelo Departamentó Financeiro da contratante' por ocasião do pa8amento dos valores devidos'

iã.-i"r-". àrl *t . gbs a 380, da Lei nc 10'406/2002 (c9dlgo civil);

xt) na impossibilidra" o" "o-pàiãiià, 
,", i"l-* ai.línãa anteiior ou, inexistindo pa8amento vincendo a

ser reallzado pela cor,t .ooa", ãu,.inàa, sendo este tnsunciente para possibilitar a compensação de valores'

a contratada será notiÍicada ;l;;;i#;;fre§ do Erário- a lmoortância remanescente das multas

aplicadas, no prazo -rri-o â"'io-'tãà'i ãio-tont'ao da. data aà recebimento' pela contratada' do

comunicado format oa aecisao iàniitiJiãl 
"pii"áçao 

a" pena[dade, sem preluízo das demais sançôes legais

firoJlit;.rou", acima descritas poderâo ser aPlicadas cumulativamente' ou náo' de acordo com a graüdade

i"iità"rr:. máximo das multas náo poderá exceder, cumulativamente, a :,oo/o ldez por cento) do valor da

contÍatação;

Departâmento de Licttações

14,6. As decisôes que ultrapassarem a co rnpetência do fiscal do MuniciP io, deverão ser solicitadas formalmente Pela

Contratada, à autoridade administrativá i*àdiut"rant" suPerior ao íiscaI, em tempo hábil paÍa a adoção de medrdas
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XIU Nenhuma parte será responsável perante a ouka pelos ab'asos ocaslonados por motlvo de força maior
ou caso fortuito,
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhlda no prazo máximo de 10

(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada iudicialmente'
XVI) As sanções previstas resta CúUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem

impede a sobreposição de outras sanções preú§tas na Lei Federal ne 8'666/93, com suas alterações'
XVil) As penalidades serâo aplicadas, garanüdo sempre o exercÍcio do direito de defesa, após notificaçâo

endãreçaàa à Conh.atada, assegurandoJhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestaÉo e posterior
decisão da Áutoridade superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação

não exime a empresa contratada, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura

Municipal de Tangará da Serra.
15.4. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossÍmil, cometimento de fraude ou comportamento de

modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do

previsto no art, 7e da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas

cumulativamente:
15.4.1. Desclassificação ou inabilitaçã0, caso o procedimenro se enconhe em fase de iulgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecirnento.

15.5. As penalidades serão obdgatoriamente regishadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores'

SICAF ou no Cadastro de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a

licitante deverá ser descredenciada por igual periodo, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais

cominaçôes legais.

cúUsUTÁ DÉCIMÂ SEXTA - DA ÂDESÃO À ÂTA DE REGISTRO DE PREçOS

16.1. eualquer órgão ou entidade integrante da Administrãçáo Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços

durante sua vigência, desde que manifeste inteÍesse e mediante prévia autorização da Secretaria Municlpel de

Administração.
16.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,

optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudtque as obrigaçôes Presentes
e futuras assumidas com o município de Tangará da Serra e órgãos participantes.

16.3.0 quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitãtivo
de cadtitem registrado na ata de registro de preços para o município de Tangará da Serra e Para os órgãos
partlclpantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do

artigo 22, § 3e e § 4e do Decreto Federal nc 9'488/2018.
16.3,1. As aquisições ou as contratações por adesão não poderão exceder, por ór8ão ou entjdade, a cinquenla por

cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e regisüados na ata de registro de preços para o órgão

gerenciador e para os órgãos participantes
i6.4. O p.o."rro de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do Secretário de

Administração, que, somente autorizará adesões que obedeçam os seguintes requisitos:

a) que erista disponibilidade do item solicitado;
b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessárias de acordo com a legislação ügente;

te.!. para instrução do pedido de que rara a alinea "b", além das exigências constantes para o processo de

autorização de adesão deverá ainda, conter as seguintes lnformações:
a) número da ata e seu objetoi
b) quantidade contratada;
c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado;
d) no-",.".go, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à ata de regisrro de preço, para possiveis

contatosj
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;

fl carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
g) justificaüva da vantajosidade;
i6.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de registro de preços, somente após parecer

iurídico favorável a adesão, a Administração Municipal autorizará o pedido de adesão.

i6.7. As solicitaçôes deverâo ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, Prefeitura Municipal de Tangârá da

serra,pormeiodosetordeLicitaçõesatravé5doe.mail@oupelo
endereço Avenida Brasil ne 2.3 51-N, Bairro lardim Europa, telefones: (651 3317'4820 / 3311'4809.

cúUsUI,Â DÉCIMÂ SÉTIMÂ - DÂS DISPOSICÕES GERÂIS

17,1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da

proposta e da habilitação apresentádos pelo FORNECEDOR REGISTRÂDO no preSão farão parte desta Ate de

Registro de Preços.
17.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.q 10.520/2002, do Decreto n.a

258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie

17.2.1. Âs partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

DEPARTÂMeNTo DE LICITAçÔIS: Âvenidâ aÍasit n'2351.N' Eairro ia CEPr78.30o-000 -Tan8ârá daserra - MT

3311.4800 - emall: llcitacao
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DepartaEento de Lici
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foro da Comarca de Tangará da Serra-MT.

E pâra firmeza e como prova de assim haverem, entre si, aiustado, fgi Iawada a presente ata de regisEo de preços que'

lida e achada conformã, é assinada em 03 [Eês) vias, de igua) teor e forma, pelos signatários deste rnstrumentc e

pelas testemurlhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via nc Departamento de LicitaÇão

fangará da Serra-MT,07 de Maio de 2C21
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