ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

Rubrica:________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 - 001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e sete dias do mes de maio do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na
Avenida Brasil nº 2.351 - N - 2º Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Ce+ dula de
Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR e a empresa A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 29.567.496/0001- 61, com sede na Rua 25, Quadra 37, Nu+ mero 27, Coophamil, CEP 78028-240, Cuiaba+ -MT,
Telefone: (65) 3052-3604, Email: alexleite1@hotmail.com, neste ato, representada pelo Sr. Alexsandro Pereira
Leite, brasileira, solteiro, empresa+ rio, portador da Ce+ dula de identidade RG nº 1319406 SESP/MT, inscrito no
CPF/MF sob o nº 000.099.951-29, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma
da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n°
8.666/1993, e alteraço: es posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi
examinada pela Procuradoria Geral do Municí+pio de Tangara+ da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o
para+ grafo u+ nico do artigo 38, da Lei nº 8.666/1993, e ainda mediante as cla+ usulas e condiço: es seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE USO DIVERSO , PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificaço: es contidas no Termo de
Referencia e demais exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Prega: o Eletronico nº
043/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços Nº 043/2022 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 131/2022, do qual e+ parte integrante e
complementar, vinculando-se, ainda, a@ proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços tera+ vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Apo+ s cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, sera+ considerado documento
vinculativo, obrigacional, com caracterí+sticas de compromisso para futura contrataça: o nas condiço: es
estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. No preço contratado ja+ se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente tenham relaça: o com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
onus por despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicaça: o dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata sera: o
publicados no Dia+ rio Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Dia+ rio Oficial Eletronico dos Municí+pios
do Estado de Mato Grosso- AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br .
CLÁUSULA QUINTA – DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotara+ a pra+ tica de todos os atos necessa+ rios ao controle e administraça: o da
presente Ata.
5.2. Em decorrencia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitato+ rio, ficam
registrados, para contrataço: es futuras, os preços unita+ rios e respectivos fornecedores classificados, conforme
abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)
ITEM

DESCRIÇÃO

MEDIDA QUIANT
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MARCA

VALOR
UNITÁRIO

7

ALICATE EXTERNO CURVO 7" . EXCLUSIVO ME/EPP

UN

10

EDA

32,85

25

CALIBRADOR LAPISEIRA AÇO INOX C/ HASTE METAL,
ALTO DESEMPENHO E USO PROFISSIONAL DE USO
INTENSO, DEVERAH SER ENCAPADO EM BORRACHA .
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

12

SCHWEERS

394,80

JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILLIPS 5 PEÇAS.

UN

30

MELFI

1.753,20
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EXCLUSIVO ME/EPP
KIT DE REPARO PARA PNEU SEM CAK MARA COMPOSTO
POR AGULHA, ESCARIFICADOR E GANCHO, COM CABOS
DE METAL. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

19

VIALUZ

1.805,00

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Conforme o Decreto Federal nº 7892/2013, durante a vigencia da ata, os preços registrados podera: o ser
revistos em decorrencia de eventual reduça: o dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
produtos ou bens registrados, cabendo ao o+ rga: o gerenciador promover as negociaço: es junto aos fornecedores,
observadas as disposiço: es contidas na alí+nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
o+ rga: o gerenciador convocara+ os fornecedores para negociarem a reduça: o dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que na: o aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado sera: o
liberados do compromisso assumido, sem aplicaça: o de penalidade.
6.4. A ordem de classificaça: o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observara+ a classificaça: o original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor na: o puder cumprir o
compromisso, o o+ rga: o gerenciador podera+ ;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaça: o ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicaça: o da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaça: o.
6.6. Na: o havendo exito nas negociaço: es, o o+ rga: o gerenciador devera+ proceder a@ revogaça: o da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabí+veis para obtença: o da contrataça: o mais vantajosa.
A PEREIRA LEITE 6.7. O registro do fornecedor sera+ cancelado quando:
MATERIAIS
a) descumprir as condiço: es da ata de registro de preços;
PARA
b) na: o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraça: o, sem
CONSTRUCAO:2 justificativa aceita+ vel;
9567496000161
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6.8. O cancelamento de registros nas hipo+ teses previstas acima, sera+ formalizado por despacho do o+ rga: o
gerenciador, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podera+ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por raza: o de interesse pu+ blico;
b) a pedido do fornecedor.
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O PEREIRA
6.10. A revisa: o sera+ precedida de pesquisa pre+ via no mercado fornecedor, banco de dados, í+ndices ou tabelas
LEITE:000099 oficiais e/ou outros meios disponí+veis para levantamento das condiço: es de mercado, envolvendo todos os
95129
elementos para fins de graduar a justa remuneraça: o do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisa: o
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6.11.1. O prazo para ana+ lise e julgamento de eventual pedido de revisa: o de preços, sera: o contados da data do
protocolo e entrega completa da documentaça: o comprobato+ ria pela contratada. Ate+ a decisa: o final da
Administraça: o Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela a+ rea requisitante, devera+ ocorrer
normalmente, pelo preço registrado em vigor.
6.11.2. A recusa injustificada da beneficia+ ria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara+ a aplicaça: o das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. A Administraça: o, reconhecendo o desequilí+brio economico financeiro, procedera+ a@ revisa: o dos valores
pactuados.
6.13. Na hipo+ tese da beneficia+ ria na: o efetuar a adequaça: o dos preços aos de mercado, o OH rga: o Gerenciador, a
seu crite+ rio podera+ cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração,
cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha
direito a interpor recursos, ou a indenizações.
6.15. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.
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CLÁUSULA SÉTIMA DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ ter o seu registro de preços revogado na Ata, por interme+ dio de
processo administrativo especí+fico, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
7.2. A revogaça: o do seu registro podera+ ser:
7.2.1. A pedido do pro+ prio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir
as exigencias da Ata, por ocorrencia de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO na: o aceitar reduzir o preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior
a@ queles praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiça: o de habilitaça: o ou qualificaça: o te+ cnica exigida no
processo licitato+ rio;
c) por razo: es de interesse pu+ blico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO na: o cumprir as obrigaço: es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO na: o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as
solicitaço: es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipo+ tese de inexecuça: o total ou parcial das condiço: es estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nas solicitaço: es dela decorrentes.
7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO tera+ o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condiço: es da Ata de Registro de Preços;
b) na: o aceitar reduzir seus preços registrados na hipo+ tese de se tornarem superiores aos praticados no
mercado;
c) houver razo: es de interesse pu+ blico.
7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipo+ teses previstas, assegurados o contradito+ rio e a ampla defesa, sera+
formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrencia
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuça: o contratual, decorrentes de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipo+ teses acima, concluí+do o processo, o OH RGAS O GERENCIADOR fara+ o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informara+ aos proponentes a nova ordem de registro.
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CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata sera+ divulgada no portal da internet www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. Sa: o obrigaço: es do o+ rga: o gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaço: es necessa+ rias, bem como atestar as Notas Fiscais
oriundas das obrigaço: es contraí+das;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos a@ execuça: o da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e
fiscalizaça: o dos produtos, a@ exigencia de condiço: es estabelecidas no Edital e a@ proposta de aplicaça: o de sanço: es;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiço: es estabelecidas na ata, no instrumento convocato+ rio e
seus anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiço: es estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados sa: o os mais vantajosos para a Administraça: o, por meio de
estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaço: es dos preços registrados e a aplicaça: o de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaço: es assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalizaça: o exercida pelo OH rga: o Gerenciador na: o excluira+ ou reduzira+ a responsabilidade do
Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execuça: o da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1. Constituem obrigaço: es do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da
presente Contrataça: o:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessa+ rios ao perfeito cumprimento do objeto contratado,
devendo estar incluí+das no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, ma: o-de-obra, fretes,
embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessa+ rias ao
perfeito fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
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10.1.2. Apo+ s a homologaça: o da licitaça: o, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, relativo ao objeto
adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaça: o solicitados, em estrita conformidade com as
disposiço: es e especificaço: es do edital da licitaça: o, de acordo com o termo de referencia, proposta de preços
apresentada.
10.1.4. Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas
a@ entrega, de acordo com a especificaça: o e demais condiço: es estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”,
com especificaça: o e quantidade rigorosamente identicas ao discriminado;
10.1.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos II e
III, deste Edital;
10.1.6. Comunicar a@ Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, apo+ s o pedido de fornecimento, os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigaço: es de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdencia+ ria, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaça: o ao
pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaça: o.
10.1.8. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminaço: es contidas no Termo de Referencia, sem
defeitos ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço: es de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e na: o sejam danificados durante as operaço: es de
transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaça: o vigente, sob pena de na: o recebimento dos
mesmos.
10.1.9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover,
reconstruir, ou substituir, a@ s suas expensas, no total ou em parte, os produtos que na: o atendam o padra: o de
qualidade exigido, ou em que se verificarem defeitos ou incorreço: es resultantes do fornecimento no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da notificaça: o que lhe for entregue oficialmente.
10.1.9.1. Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante,
contados a partir do recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional oferecida pelo fabricante de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e
qualquer defeito de fabricação e desempenho dos materiais elétricos, quando submetidos a uso e
conservação normais, com todos os custos decorrentes de substituição de produtos, por conta da
CONTRATADA.
10.1.10. Manter, durante a vigencia da da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, as condiço: es de habilitaça: o
exigidas no Edital;
10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuça: o do objeto do contrato;
10.1.12. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuça: o do objeto do contrato;
10.1.13. Na: o subcontratar o objeto da presente licitaça: o, sem o consentimento pre+ vio do contratante, o qual,
caso haja, sera+ dado por escrito:
10.1.14. Promover por sua conta, atrave+ s de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execuça: o do objeto deste edital;
10.1.15. Acatar a fiscalizaça: o do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que devera+ ter suas
solicitaço: es atendidas imediatamente;
10.1.16. Responder pelos danos causados diretamente a@ Administraça: o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execuça: o do contrato, na: o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaça: o ou o
acompanhamento pelo o+ rga: o interessado. conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
10.1.17. Credenciar junto ao Municí+pio de Tangara+ da Serra-MT funciona+ rio(s) que atendera+ (a: o) a@ s solicitaço: es
dos produtos objeto deste prega: o, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de
contato para atender a@ s requisiço: es;
10.1.18. Cumprir todas as demais obrigaço: es impostas por este edital e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
11.1. O objeto desta licitaça: o refere-se a uma estimativa de utilizaça: o dos produtos, a serem aplicadas durante
12 (doze) meses; assim, na: o podera: o ser executados em uma u+ nica parcela, devendo haver execuço: es parciais,
de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiço: es emitidas pelo OH rga: o
solicitante.
11.2. A licitante vencedora devera+ fornecer o objeto em estrita conformidade com disposiço: es e especificaço: es
do edital da licitaça: o, de acordo com o Termo de Referencia e a@ proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que devera+ estar
devidamente assinada e publicada, nos termos legais, sera+ celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorizaça: o de Fornecimento especí+fico a crite+ rio da Administraça: o.
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11.4. A entrega dos produtos, sera+ de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas,
atrave+ s de servidores previamente autorizados, fara: o as solicitaço: es dos produtos junto a@ contratada, mediante
formula+ rio pro+ prio de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsa+ vel.
11.4.1. Os equipamentos deverão ser entregue com 01 (um) Manual de peças (aplicação e código), 01
(um) Manual de Operação, em vias impresso e em mídia digital, ambos em língua portuguesa,
atualizado conforme a série e versão do bem.
11.4.2. Manual de garantia total, acompanhado de documento de compromisso de RESPONSABILIDADE
DE GARANTIA TOTAL, assistida no local de operação, sem custos de translado ou estadia dos
profissionais.
11.5. A contratada devera+ efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados
do recebimento da requisiça: o e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogaça: o deste,
devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.5.1. Caso na: o seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar
sera+ convocada para o fornecimento do objeto.
11.6. Os produtos solicitados devera: o ser entregues no Almoxarifado Central do Municí+pio, localizado na Av.
Brasil nº 2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administraça: o, na presença do encarregado
do Setor, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e hora+ rio comercial, onde a mesma
tera+ o prazo de até 03 (três) dias úteis dias para aceitar os materiais.
11.7. Todo o material fornecido devera+ estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas
condiço: es de armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e na: o sejam danificados durante as
operaço: es de transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaça: o vigente, podendo, os produtos
serem devolvidos sem quaisquer onus ao municí+pio, caso as exigencias na: o sejam atendidas.
11.8. A contratada devera+ se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, na: o podendo apresentar
deficiencias te+ cnicas, assim como pela adequaça: o do mesmo a@ s exigencias deste Termo e da licitaça: o.
11.9. Os produtos devera: o estar de acordo com as exigencias do Co+ digo de Defesa do Consumidor,
especialmente no tocante aos ví+cios de qualidade ou quantidade que os tornem impro+ prios ou inadequados ao
uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
11.9.1. As ferramentas devera: o possuir as garantias mí+nimas previstas em lei, contados a partir do seu
recebimento definitivo. Essa garantia devera+ abranger todo e qualquer defeito de fabricaça: o e desempenho dos
materiais, quando submetidos a uso e conservaça: o normais.
11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficara+ a cargo do servidor responsa+ vel
pelo Departamento de Almoxarifado, designado pela Administraça: o Municipal, que devera+ proceder a@ avaliaça: o
de desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.12. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover,
reconstruir, ou substituir, os produtos entregues e na: o aceitos pelo Contratante, em funça: o da existencia de
irregularidades, incorreço: es, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificaça: o que lhe for
entregue oficialmente, sem onus adicional para a Contratante, sem o que sera+ convocada a segunda classificada,
sem prejuí+zo da aplicaça: o das sanço: es previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do
Co+ digo de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE na: o sera+ obrigada a
firmar as contrataço: es que dela podera+ advir, facultando-se a realizaça: o de licitaça: o especí+fica para a aquisiça: o
pretendida, sendo assegurado ao beneficia+ rio do registro preferencia de fornecimento em igualdade de
condiço: es.
11.14. O municí+pio reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela
licitante vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigencias da ARP – Ata de Registro de Preços, podendo,
quando necessa+ rio, solicitar documentos comprobato+ rios para fins de verificaça: o.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da presente licitaça: o, sera+ recebido pela Secretaria Municipal de Administraça: o, atrave+ s do
Encarregado do Almoxarifado Central do municí+pio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos
produtos, o qual devera+ atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto sera+ recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissa: o, que procedera+ a conferencia de sua
conformidade com as especificaço: es, caso na: o haja qualquer impropriedade explí+cita, sera+ aceito esse
recebimento;
b) Definitivamente, em ate+ 03 (três) dias úteis, apo+ s o recebimento proviso+ rio, mediante, “atesto” na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequaça: o aos termos contratuais e aferiça: o do direito ao
pagamento.
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12.2. O recebimento e a aceitaça: o do objeto desta licitaça: o, esta: o condicionados ao enquadramento nas
especificaço: es do objeto, descritas no Termo de Referencia (Anexo II) e obedecera: o ao disposto no Art. 73,
incisos I e II, e seus para+ grafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplica+ vel.
12.3. O Municí+pio reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital,
devendo estes ser substituí+dos ou complementados, a@ s expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue
direito ao recebimento de adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, na: o exclui a responsabilidade do FORNECEDOR
REGISTRADO quanto aos ví+cios ocultos, ou seja, so+ manifestados quando da sua normal utilizaça: o pela
Secretaria requisitante, nos termos do Co+ digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
12.5. A contratante indicara+ servidor responsa+ vel, designado para esse fim que, anotara+ em registro pro+ prio
todas as ocorrencias relacionadas com a execuça: o do objeto, determinando o que for necessa+ rio a@ regularizaça: o
das faltas ou defeitos observados.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagara+ a CONTRATANTE a@
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer onus ou acre+ scimo;
13.2. Os pagamentos sera: o efetuados apo+ s a apresentaça: o da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada por servidor responsa+ vel da CONTRATANTE, acompanhada da certida: o negativa de de+ bitos relativos
aos tributos federais e a@ divida ativa da unia: o e Contribuiço: es Previdencia+ rias (PGFN/INSS), certificado de
regularidade de situaça: o junto ao FGTS e certida: o negativa de de+ bitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate+ 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos sera: o creditados em favor da Contratada, por meio de depo+ sito Banca+ rio em conta
corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agencia, localidade e nu+ mero da conta corrente em
que devera+ ser efetivado o cre+ dito.
13.3. Na ocorrencia de rejeiça: o da nota fiscal, motivada por erros ou incorreço: es, o prazo estipulado no subitem
anterior passara+ a ser contado a partir da data da sua reapresentaça: o.
13.4. A Contratada devera+ , obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ identico ao apresentado para fins
de habilitaça: o no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
14.1. A fiscalizaça: o da contrataça: o decorrente do edital, cabera+ respectivamente a@ Secretaria Municipal de
Administraça: o e demais Secretarias requisitantes, que determinara+ o que for necessa+ rio para regularizar faltas
ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalizaça: o dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, sera: o designados servidores de cada
Secretaria, ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
02) Secretaria de Educação – Fiscal: Edison Roque Correia, Suplente: Nivaldo Bortoluzzi;
03) Secretaria de Saúde – Fiscal: Joaquim Cabloco Landim, Suplente: Daniela Nascimento de Arruda;
05) Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento: Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Erick Lemes
Pereira;
06) Secretaria de Esportes – Fiscal: Aure+ lio Epaminondas da Silva, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
08) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fiscal: Sirlene Rodrigues, Suplente: Edna Maria Gomes
Pereira Granville;
09) Secretaria de Infraestrutura – Fiscal: Ademar Pereira Sobrinho, Suplente: Jose+ Cla+ udio de Freitas;
10) Secretaria de Agricultura, Pecuaria. e Abastecimento – Fiscal: Kelvin Shin-It Kabeya, Suplente: Eder
Richardson da Silva;
13) Secretaria de Meio Ambiente – Fiscal: Alcir Petrinca, Suplente: Gabriel Ne+ ia Eberhardt;
14) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Fiscal: Genaldo Ferreira dos Santos, Suplente: Solange Silva
Oliveira Porta;
14.2.1. Competira+ aos responsa+ veis pela fiscalizaça: o acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive
observancia a@ s quantidades ma+ ximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as
especificaço: es do edital, bem como, dirimir as du+ vidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando
ciencia de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Fica reservado a@ fiscalizaça: o, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso
ou duvidoso na: o previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que na: o acarrete
onus para o Municí+pio ou modificaça: o na contrataça: o.
14.4. As deciso: es que ultrapassarem a competencia do fiscal do Municí+pio, devera: o ser solicitadas formalmente
pela Contratada, a@ autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo ha+ bil para a adoça: o
de medidas convenientes.
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14.5. A Contratada devera+ aceitar, antecipadamente, todos os me+ todos de inspeça: o, verificaça: o e controle a
serem adotados pela fiscalizaça: o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaço: es,
esclarecimentos, soluço: es e comunicaço: es de que esta necessitar e que forem julgados necessa+ rios ao
cumprimento do objeto da presente licitaça: o.
14.6. A existencia e a atuaça: o da fiscalizaça: o em nada restringem a responsabilidade u+ nica, integral e exclusiva
do fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contrataça: o, a@ s implicaço: es pro+ ximas e
remotas perante o Municí+pio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de irregularidade
decorrentes da execuça: o contratual na: o implica em corresponsabilidade do Municí+pio ou de seus prepostos,
devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuí+zo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos
prejuí+zos apurados e imputados a@ s falhas em suas atividades.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar
documentaça: o falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuça: o de seu objeto, na: o mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuça: o do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal,
ficara+ impedido de licitar e contratar com a Administraça: o Pu+ blica e, sera+ descredenciado no sistema de
cadastramento de fornecedor estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí+zo das multas previstas
no edital e no contrato e das demais cominaço: es legais.
15.2. A Administraça: o podera+ ainda, garantida a pre+ via defesa da Contratada, que devera+ ser apresentada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaça: o, sem prejuí+zo das responsabilidades penal e civil,
aplicar, as seguintes sanço: es:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigí+veis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o
valor da contrataça: o em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo na: o fornecimento do objeto deste
Prega: o, calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos
procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste
Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente
mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem
de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida
legal para prestação dos serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores
devidos, nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento
vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a
compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância
remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento,
pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo
das demais sanções legais cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor
da contratação;
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XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de
10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e
nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas
alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após
notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades previstas neste item tem cara+ ter de sança: o administrativa, consequentemente, a sua
aplicaça: o na: o exime a empresa contratada, da reparaça: o das eventuais perdas e danos que seu ato venha
acarretar a Prefeitura Municipal de Tangara+ da Serra.
15.4. Nas hipo+ teses de apresentaça: o de documentaça: o inverossí+mil, cometimento de fraude ou comportamento
de modo inidoneo, a licitante podera+ sofrer, ale+ m dos procedimentos cabí+veis de atribuiça: o desta instituiça: o e
do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanço: es adiante previstas, que podera: o ser aplicadas
cumulativamente:
15.41. Desclassificaça: o ou inabilitaça: o, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta ja+ estiver assinada, procedendo-se a paralisaça: o do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Independente de sua transcriça: o, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os
documentos da proposta e da habilitaça: o, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRADO no prega: o fara: o
parte desta Ata de Registro de Preços.
16.2. Aos casos omissos aplicar-se-a: o as demais disposiço: es constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplica+ veis a espe+ cie.
16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas a@ s seguintes disposiço: es:
a) todas as alteraço: es que se fizerem necessa+ rias sera: o registradas por interme+ dio de lavratura de termo
aditivo a@ presente Ata de Registro de Preços.
b) e+ vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaça: o financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questo: es oriundas da presente Ata de Registro de Preços sera+
competente o foro da Comarca de Tangara+ da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de
preços que, lida e achada conforme, e+ assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signata+ rios deste
instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de
Licitaça: o.
Assinado de forma
digital por A

A PEREIRA LEITE PEREIRA LEITE
MATERIAIS PARA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO:2 CONSTRUCAO:2956
9567496000161 7496000161
Dados: 2022.05.27
16:00:44 -03'00'

ALEXSANDRO
PEREIRA
LEITE:0000999
5129

Assinado de forma
digital por
ALEXSANDRO PEREIRA
LEITE:00009995129
Dados: 2022.05.27
16:00:59 -03'00'

Tangara+ da Serra – MT, 27 de maio de 2022.
VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

LUCIANO DA SILVA GOIS
SEC. MUN. DE ESPORTES

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SEC. MUN. DE SAÚDE

MARCIA R. KISS S.CASTRO CARDOSO
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WELINGTON MACHADO RONDON
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

MAGNO CESAR FERREIRA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

ADÃO LEITE FILHO
SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
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Rubrica:________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 - 002
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e sete dias do mes de maio do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na
Avenida Brasil nº 2.351 - N - 2º Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Ce+ dula de
Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR e a empresa ALVARO JOSÉ CAMARGO DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
34.035.241/0001-98, com sede Rua Quatro (ST Oeste), Nº 5, Vila 4, Sala 01, Bairro: Morada do Ouro, Cuiaba+ –
MT, CEP: 78.053-020, Telefone: (65) 99900-3938, E-mail: licitaça9 o.ajcamargo@gmail.com, neste ato,
representada pelo Sr. Alvaro Jose+ Camargo da Silva, brasileiro, solteiro, empresa+ rio, portador da Ce+ dula de
identidade RG 18228941, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.770.521-60, denominada simplesmente
FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alteraço9 es posteriores, firmar a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Municí+pio de Tangara+ da
Serra, que emitiu seu parecer, conforme o para+ grafo u+ nico do artigo 38, da Lei nº 8.666/1993, e ainda mediante
as cla+ usulas e condiço9 es seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE USO DIVERSO , PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificaço9 es contidas no Termo de
Referencia e demais exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Prega9 o Eletronico nº
043/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços Nº 043/2022 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 131/2022, do qual e+ parte integrante e
complementar, vinculando-se, ainda, aE proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços tera+ vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Apo+ s cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, sera+ considerado documento
vinculativo, obrigacional, com caracterí+sticas de compromisso para futura contrataça9 o nas condiço9 es
estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. No preço contratado ja+ se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente tenham relaça9 o com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
onus por despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicaça9 o dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata sera9 o
publicados no Dia+ rio Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Dia+ rio Oficial Eletronico dos Municí+pios
do Estado de Mato Grosso- AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br .
CLÁUSULA QUINTA – DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotara+ a pra+ tica de todos os atos necessa+ rios ao controle e administraça9 o da
presente Ata.
5.2. Em decorrencia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitato+ rio, ficam
registrados, para contrataço9 es futuras, os preços unita+ rios e respectivos fornecedores classificados, conforme
abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)
ITEM

60

DESCRIÇÃO
GRAXEIRA – TIPO PROPULSORA PNEUMATICA, COM
CAPACIDADE MIINIMA DE 14 KGS, CONTENDO
RESERVATOI RIO, PISTOLA, REGULADOR DE PRESSAK O,
MANGUEIRA 2 M, E ACOMPANHADA DE CARRINHO.
EXCLUSIVO ME/EPP

MEDIDA QUIANT

UN

5
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MARCA

VALOR
UNITÁRIO

BREMEN-8596

2.100,00
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JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO
1/2
DE
10MM AM 24MM. MIINIMO 8 PEÇAS. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

18

VONDER 30.61.008.012

310,00

KIT DE ESPAI TULAS P/ PNEUS DE CAMINHAK O. DEVERAI
ACOMPANHAR NO MIINIMO 01 ESPAI TULA DE
MONTAGEM,
1
PARA DESMONTAGEM E 01 TRAVA PARA MONTAGEM.
C/ ARQUEAMENTO CORRETO P/ NAK O DANIFICAR OS
TALOK ES DO PNEU. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

4

TRUCK -HB -153

829,10

LAVADORA EXTRATORA A VAPOR USO PROFISSIONAL,
220
VOLTS, RESERVATOI RIO C/ MIINIMO DE 20 LT AI GUA,
VAPORIZAÇAK O INSTANTAP NEA POTENCIA ACIMA DE
3.000 W, PRESSAK O MIINIMA DE 7 BAR. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

3

JACTO CLEAN - EJ5811

11.900,00

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Conforme o Decreto Federal nº 7892/2013, durante a vigencia da ata, os preços registrados podera9 o ser
revistos em decorrencia de eventual reduça9 o dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
produtos ou bens registrados, cabendo ao o+ rga9 o gerenciador promover as negociaço9 es junto aos fornecedores,
observadas as disposiço9 es contidas na alí+nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
o+ rga9 o gerenciador convocara+ os fornecedores para negociarem a reduça9 o dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que na9 o aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado sera9 o
liberados do compromisso assumido, sem aplicaça9 o de penalidade.
6.4. A ordem de classificaça9 o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observara+ a classificaça9 o original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor na9 o puder cumprir o
compromisso, o o+ rga9 o gerenciador podera+ ;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaça9 o ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicaça9 o da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaça9 o.
6.6. Na9 o havendo exito nas negociaço9 es, o o+ rga9 o gerenciador devera+ proceder aE revogaça9 o da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabí+veis para obtença9 o da contrataça9 o mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera+ cancelado quando:
a) descumprir as condiço9 es da ata de registro de preços;
b) na9 o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraça9 o, sem
justificativa aceita+ vel;
c) na9 o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior aE queles praticados no
mercado;
6.8. O cancelamento de registros nas hipo+ teses previstas acima, sera+ formalizado por despacho do o+ rga9 o
gerenciador, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podera+ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por raza9 o de interesse pu+ blico;
b) a pedido do fornecedor.
6.10. A revisa9 o sera+ precedida de pesquisa pre+ via no mercado fornecedor, banco de dados, í+ndices ou tabelas
oficiais e/ou outros meios disponí+veis para levantamento das condiço9 es de mercado, envolvendo todos os
elementos para fins de graduar a justa remuneraça9 o do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisa9 o
de deferir ou rejeitar o pedido.
6.11. O OI rga9 o Gerenciador devera+ decidir sobre a revisa9 o dos preços ou cancelamento do preço registrado no
prazo ma+ ximo de 15 (quinze) dias u+ teis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para ana+ lise e julgamento de eventual pedido de revisa9 o de preços, sera9 o contados da data do
protocolo e entrega completa da documentaça9 o comprobato+ ria pela contratada. Ate+ a decisa9 o final da
Administraça9 o Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela a+ rea requisitante, devera+ ocorrer
normalmente, pelo preço registrado em vigor.
6.11.2. A recusa injustificada da beneficia+ ria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara+ a aplicaça9 o das penalidades legalmente estabelecidas.
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6.12. A Administraça9 o, reconhecendo o desequilí+brio economico financeiro, procedera+ aE revisa9 o dos valores
pactuados.
6.13. Na hipo+ tese da beneficia+ ria na9 o efetuar a adequaça9 o dos preços aos de mercado, o OI rga9 o Gerenciador, a
seu crite+ rio podera+ cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração,
cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha
direito a interpor recursos, ou a indenizações.
6.15. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA SÉTIMA DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ ter o seu registro de preços revogado na Ata, por interme+ dio de
processo administrativo especí+fico, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
7.2. A revogaça9 o do seu registro podera+ ser:
7.2.1. A pedido do pro+ prio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir
as exigencias da Ata, por ocorrencia de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO na9 o aceitar reduzir o preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior
aE queles praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiça9 o de habilitaça9 o ou qualificaça9 o te+ cnica exigida no
processo licitato+ rio;
c) por razo9 es de interesse pu+ blico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO na9 o cumprir as obrigaço9 es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO na9 o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as
solicitaço9 es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipo+ tese de inexecuça9 o total ou parcial das condiço9 es estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nas solicitaço9 es dela decorrentes.
7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO tera+ o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condiço9 es da Ata de Registro de Preços;
b) na9 o aceitar reduzir seus preços registrados na hipo+ tese de se tornarem superiores aos praticados no
mercado;
c) houver razo9 es de interesse pu+ blico.
7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipo+ teses previstas, assegurados o contradito+ rio e a ampla defesa, sera+
formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrencia
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuça9 o contratual, decorrentes de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipo+ teses acima, concluí+do o processo, o OI RGAK O GERENCIADOR fara+ o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informara+ aos proponentes a nova ordem de registro.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata sera+ divulgada no portal da internet www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. Sa9 o obrigaço9 es do o+ rga9 o gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaço9 es necessa+ rias, bem como atestar as Notas Fiscais
oriundas das obrigaço9 es contraí+das;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos aE execuça9 o da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e
fiscalizaça9 o dos produtos, aE exigencia de condiço9 es estabelecidas no Edital e aE proposta de aplicaça9 o de sanço9 es;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiço9 es estabelecidas na ata, no instrumento convocato+ rio e
seus anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiço9 es estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados sa9 o os mais vantajosos para a Administraça9 o, por meio de
estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaço9 es dos preços registrados e a aplicaça9 o de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaço9 es assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalizaça9 o exercida pelo OI rga9 o Gerenciador na9 o excluira+ ou reduzira+ a responsabilidade do
Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execuça9 o da Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1. Constituem obrigaço9 es do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da
presente Contrataça9 o:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessa+ rios ao perfeito cumprimento do objeto contratado,
devendo estar incluí+das no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, ma9 o-de-obra, fretes,
embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessa+ rias ao
perfeito fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1.2. Apo+ s a homologaça9 o da licitaça9 o, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, relativo ao objeto
adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaça9 o solicitados, em estrita conformidade com as
disposiço9 es e especificaço9 es do edital da licitaça9 o, de acordo com o termo de referencia, proposta de preços
apresentada.
10.1.4. Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas
aE entrega, de acordo com a especificaça9 o e demais condiço9 es estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”,
com especificaça9 o e quantidade rigorosamente identicas ao discriminado;
10.1.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos II e
III, deste Edital;
10.1.6. Comunicar aE Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, apo+ s o pedido de fornecimento, os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigaço9 es de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdencia+ ria, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaça9 o ao
pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaça9 o.
10.1.8. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminaço9 es contidas no Termo de Referencia, sem
defeitos ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço9 es de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e na9 o sejam danificados durante as operaço9 es de
transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaça9 o vigente, sob pena de na9 o recebimento dos
mesmos.
10.1.9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover,
reconstruir, ou substituir, aE s suas expensas, no total ou em parte, os produtos que na9 o atendam o padra9 o de
qualidade exigido, ou em que se verificarem defeitos ou incorreço9 es resultantes do fornecimento no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da notificaça9 o que lhe for entregue oficialmente.
10.1.9.1. Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante,
contados a partir do recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional oferecida pelo fabricante de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e
qualquer defeito de fabricação e desempenho dos materiais elétricos, quando submetidos a uso e
conservação normais, com todos os custos decorrentes de substituição de produtos, por conta da
CONTRATADA.
10.1.10. Manter, durante a vigencia da da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, as condiço9 es de habilitaça9 o
exigidas no Edital;
10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuça9 o do objeto do contrato;
10.1.12. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuça9 o do objeto do contrato;
10.1.13. Na9 o subcontratar o objeto da presente licitaça9 o, sem o consentimento pre+ vio do contratante, o qual,
caso haja, sera+ dado por escrito:
10.1.14. Promover por sua conta, atrave+ s de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista
das responsabilidades que lhe cabem na execuça9 o do objeto deste edital;
10.1.15. Acatar a fiscalizaça9 o do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que devera+ ter suas
solicitaço9 es atendidas imediatamente;
10.1.16. Responder pelos danos causados diretamente aE Administraça9 o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execuça9 o do contrato, na9 o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaça9 o ou o
acompanhamento pelo o+ rga9 o interessado. conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
10.1.17. Credenciar junto ao Municí+pio de Tangara+ da Serra-MT funciona+ rio(s) que atendera+ (a9 o) aE s solicitaço9 es
dos produtos objeto deste prega9 o, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de
contato para atender aE s requisiço9 es;
10.1.18. Cumprir todas as demais obrigaço9 es impostas por este edital e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
11.1. O objeto desta licitaça9 o refere-se a uma estimativa de utilizaça9 o dos produtos, a serem aplicadas durante
12 (doze) meses; assim, na9 o podera9 o ser executados em uma u+ nica parcela, devendo haver execuço9 es parciais,
de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiço9 es emitidas pelo OI rga9 o
solicitante.
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11.2. A licitante vencedora devera+ fornecer o objeto em estrita conformidade com disposiço9 es e especificaço9 es
do edital da licitaça9 o, de acordo com o Termo de Referencia e aE proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que devera+ estar
devidamente assinada e publicada, nos termos legais, sera+ celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorizaça9 o de Fornecimento especí+fico a crite+ rio da Administraça9 o.
11.4. A entrega dos produtos, sera+ de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas,
atrave+ s de servidores previamente autorizados, fara9 o as solicitaço9 es dos produtos junto aE contratada, mediante
formula+ rio pro+ prio de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsa+ vel.
11.4.1. Os equipamentos deverão ser entregue com 01 (um) Manual de peças (aplicação e código), 01
(um) Manual de Operação, em vias impresso e em mídia digital, ambos em língua portuguesa,
atualizado conforme a série e versão do bem.
11.4.2. Manual de garantia total, acompanhado de documento de compromisso de RESPONSABILIDADE
DE GARANTIA TOTAL, assistida no local de operação, sem custos de translado ou estadia dos
profissionais.
11.5. A contratada devera+ efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados
do recebimento da requisiça9 o e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogaça9 o deste,
devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.5.1. Caso na9 o seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar
sera+ convocada para o fornecimento do objeto.
11.6. Os produtos solicitados devera9 o ser entregues no Almoxarifado Central do Municí+pio, localizado na Av.
Brasil nº 2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administraça9 o, na presença do encarregado
do Setor, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e hora+ rio comercial, onde a mesma
tera+ o prazo de até 03 (três) dias úteis dias para aceitar os materiais.
11.7. Todo o material fornecido devera+ estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas
condiço9 es de armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e na9 o sejam danificados durante as
operaço9 es de transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaça9 o vigente, podendo, os produtos
serem devolvidos sem quaisquer onus ao municí+pio, caso as exigencias na9 o sejam atendidas.
11.8. A contratada devera+ se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, na9 o podendo apresentar
deficiencias te+ cnicas, assim como pela adequaça9 o do mesmo aE s exigencias deste Termo e da licitaça9 o.
11.9. Os produtos devera9 o estar de acordo com as exigencias do Co+ digo de Defesa do Consumidor,
especialmente no tocante aos ví+cios de qualidade ou quantidade que os tornem impro+ prios ou inadequados ao
uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
11.9.1. As ferramentas devera9 o possuir as garantias mí+nimas previstas em lei, contados a partir do seu
recebimento definitivo. Essa garantia devera+ abranger todo e qualquer defeito de fabricaça9 o e desempenho dos
materiais, quando submetidos a uso e conservaça9 o normais.
11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficara+ a cargo do servidor responsa+ vel
pelo Departamento de Almoxarifado, designado pela Administraça9 o Municipal, que devera+ proceder aE avaliaça9 o
de desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.12. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover,
reconstruir, ou substituir, os produtos entregues e na9 o aceitos pelo Contratante, em funça9 o da existencia de
irregularidades, incorreço9 es, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificaça9 o que lhe for
entregue oficialmente, sem onus adicional para a Contratante, sem o que sera+ convocada a segunda classificada,
sem prejuí+zo da aplicaça9 o das sanço9 es previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do
Co+ digo de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE na9 o sera+ obrigada a
firmar as contrataço9 es que dela podera+ advir, facultando-se a realizaça9 o de licitaça9 o especí+fica para a aquisiça9 o
pretendida, sendo assegurado ao beneficia+ rio do registro preferencia de fornecimento em igualdade de
condiço9 es.
11.14. O municí+pio reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela
licitante vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigencias da ARP – Ata de Registro de Preços, podendo,
quando necessa+ rio, solicitar documentos comprobato+ rios para fins de verificaça9 o.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da presente licitaça9 o, sera+ recebido pela Secretaria Municipal de Administraça9 o, atrave+ s do
Encarregado do Almoxarifado Central do municí+pio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos
produtos, o qual devera+ atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto sera+ recebido da seguinte forma:
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a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissa9 o, que procedera+ a conferencia de sua
conformidade com as especificaço9 es, caso na9 o haja qualquer impropriedade explí+cita, sera+ aceito esse
recebimento;
b) Definitivamente, em ate+ 03 (três) dias úteis, apo+ s o recebimento proviso+ rio, mediante, “atesto” na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequaça9 o aos termos contratuais e aferiça9 o do direito ao
pagamento.
12.2. O recebimento e a aceitaça9 o do objeto desta licitaça9 o, esta9 o condicionados ao enquadramento nas
especificaço9 es do objeto, descritas no Termo de Referencia (Anexo II) e obedecera9 o ao disposto no Art. 73,
incisos I e II, e seus para+ grafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplica+ vel.
12.3. O Municí+pio reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital,
devendo estes ser substituí+dos ou complementados, aE s expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue
direito ao recebimento de adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, na9 o exclui a responsabilidade do FORNECEDOR
REGISTRADO quanto aos ví+cios ocultos, ou seja, so+ manifestados quando da sua normal utilizaça9 o pela
Secretaria requisitante, nos termos do Co+ digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
12.5. A contratante indicara+ servidor responsa+ vel, designado para esse fim que, anotara+ em registro pro+ prio
todas as ocorrencias relacionadas com a execuça9 o do objeto, determinando o que for necessa+ rio aE regularizaça9 o
das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagara+ a CONTRATANTE aE
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer onus ou acre+ scimo;
13.2. Os pagamentos sera9 o efetuados apo+ s a apresentaça9 o da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada por servidor responsa+ vel da CONTRATANTE, acompanhada da certida9 o negativa de de+ bitos relativos
aos tributos federais e aE divida ativa da unia9 o e Contribuiço9 es Previdencia+ rias (PGFN/INSS), certificado de
regularidade de situaça9 o junto ao FGTS e certida9 o negativa de de+ bitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate+ 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos sera9 o creditados em favor da Contratada, por meio de depo+ sito Banca+ rio em conta
corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agencia, localidade e nu+ mero da conta corrente em
que devera+ ser efetivado o cre+ dito.
13.3. Na ocorrencia de rejeiça9 o da nota fiscal, motivada por erros ou incorreço9 es, o prazo estipulado no subitem
anterior passara+ a ser contado a partir da data da sua reapresentaça9 o.
13.4. A Contratada devera+ , obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ identico ao apresentado para fins
de habilitaça9 o no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
14.1. A fiscalizaça9 o da contrataça9 o decorrente do edital, cabera+ respectivamente aE Secretaria Municipal de
Administraça9 o e demais Secretarias requisitantes, que determinara+ o que for necessa+ rio para regularizar faltas
ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalizaça9 o dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, sera9 o designados servidores de cada
Secretaria, ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
02) Secretaria de Educação – Fiscal: Edison Roque Correia, Suplente: Nivaldo Bortoluzzi;
03) Secretaria de Saúde – Fiscal: Joaquim Cabloco Landim, Suplente: Daniela Nascimento de Arruda;
05) Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento: Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Erick Lemes
Pereira;
06) Secretaria de Esportes – Fiscal: Aure+ lio Epaminondas da Silva, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
08) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fiscal: Sirlene Rodrigues, Suplente: Edna Maria Gomes
Pereira Granville;
09) Secretaria de Infraestrutura – Fiscal: Ademar Pereira Sobrinho, Suplente: Jose+ Cla+ udio de Freitas;
10) Secretaria de Agricultura, Pecuaria. e Abastecimento – Fiscal: Kelvin Shin-It Kabeya, Suplente: Eder
Richardson da Silva;
13) Secretaria de Meio Ambiente – Fiscal: Alcir Petrinca, Suplente: Gabriel Ne+ ia Eberhardt;
14) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Fiscal: Genaldo Ferreira dos Santos, Suplente: Solange Silva
Oliveira Porta;
14.2.1. Competira+ aos responsa+ veis pela fiscalizaça9 o acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive
observancia aE s quantidades ma+ ximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as
especificaço9 es do edital, bem como, dirimir as du+ vidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando
ciencia de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
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14.3. Fica reservado aE fiscalizaça9 o, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso
ou duvidoso na9 o previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que na9 o acarrete
onus para o Municí+pio ou modificaça9 o na contrataça9 o.
14.4. As deciso9 es que ultrapassarem a competencia do fiscal do Municí+pio, devera9 o ser solicitadas formalmente
pela Contratada, aE autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo ha+ bil para a adoça9 o
de medidas convenientes.
14.5. A Contratada devera+ aceitar, antecipadamente, todos os me+ todos de inspeça9 o, verificaça9 o e controle a
serem adotados pela fiscalizaça9 o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaço9 es,
esclarecimentos, soluço9 es e comunicaço9 es de que esta necessitar e que forem julgados necessa+ rios ao
cumprimento do objeto da presente licitaça9 o.
14.6. A existencia e a atuaça9 o da fiscalizaça9 o em nada restringem a responsabilidade u+ nica, integral e exclusiva
do fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contrataça9 o, aE s implicaço9 es pro+ ximas e
remotas perante o Municí+pio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de irregularidade
decorrentes da execuça9 o contratual na9 o implica em corresponsabilidade do Municí+pio ou de seus prepostos,
devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuí+zo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos
prejuí+zos apurados e imputados aE s falhas em suas atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar
documentaça9 o falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuça9 o de seu objeto, na9 o mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuça9 o do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal,
ficara+ impedido de licitar e contratar com a Administraça9 o Pu+ blica e, sera+ descredenciado no sistema de
cadastramento de fornecedor estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí+zo das multas previstas
no edital e no contrato e das demais cominaço9 es legais.
15.2. A Administraça9 o podera+ ainda, garantida a pre+ via defesa da Contratada, que devera+ ser apresentada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaça9 o, sem prejuí+zo das responsabilidades penal e civil,
aplicar, as seguintes sanço9 es:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigí+veis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o
valor da contrataça9 o em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo na9 o fornecimento do objeto deste
Prega9 o, calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos
procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste
Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente
mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem
de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida
legal para prestação dos serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores
devidos, nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento
vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a
compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância
remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento,
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pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo
das demais sanções legais cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor
da contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de
10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e
nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas
alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após
notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades previstas neste item tem cara+ ter de sança9 o administrativa, consequentemente, a sua
aplicaça9 o na9 o exime a empresa contratada, da reparaça9 o das eventuais perdas e danos que seu ato venha
acarretar a Prefeitura Municipal de Tangara+ da Serra.
15.4. Nas hipo+ teses de apresentaça9 o de documentaça9 o inverossí+mil, cometimento de fraude ou comportamento
de modo inidoneo, a licitante podera+ sofrer, ale+ m dos procedimentos cabí+veis de atribuiça9 o desta instituiça9 o e
do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanço9 es adiante previstas, que podera9 o ser aplicadas
cumulativamente:
15.41. Desclassificaça9 o ou inabilitaça9 o, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta ja+ estiver assinada, procedendo-se a paralisaça9 o do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Independente de sua transcriça9 o, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os
documentos da proposta e da habilitaça9 o, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRADO no prega9 o fara9 o
parte desta Ata de Registro de Preços.
16.2. Aos casos omissos aplicar-se-a9 o as demais disposiço9 es constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplica+ veis a espe+ cie.
16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas aE s seguintes disposiço9 es:
a) todas as alteraço9 es que se fizerem necessa+ rias sera9 o registradas por interme+ dio de lavratura de termo
aditivo aE presente Ata de Registro de Preços.
b) e+ vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaça9 o financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questo9 es oriundas da presente Ata de Registro de Preços sera+
competente o foro da Comarca de Tangara+ da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de
preços que, lida e achada conforme, e+ assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signata+ rios deste
instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de
Licitaça9 o.

Tangara+ da Serra – MT, 27 de maio de 2022.

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

WELINGTON MACHADO RONDON
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SEC. MUN. DE SAÚDE

ADÃO LEITE FILHO
SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO
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ROGERIO RIO
SEC. MUN. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO
ALVARO JOSE CAMARGO
DA SILVA:34035241000198

Assinado de forma digital por
ALVARO JOSE CAMARGO DA
SILVA:34035241000198
Dados: 2022.05.30 08:28:49 -04'00'

ALVARO JOSÉ CAMARGO DA SILVA - ME
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 - 003
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e sete dias do mes de maio do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na Avenida
Brasil nº 2.351 - N - 2º Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Cedula de Identidade 03913902
- SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa
ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.120.115/0001-52, com sede Rua
Republica da Argentina, Nº589, 201 B, Jardim Tropical, Cuiaba-MT, CEP: 78.065-198, Telefone: (65) 99649-5859, Email: contato.atrjr@gmail.com, neste ato, representada pelo Sr. Antonio Tertulizno Rodrigues Junior, brasileiro,
portador da Cedula de identidade RG 06950821 OAB/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.033.961-54, denominada
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alteraçoes posteriores, firmar a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Município de Tangara da Serra, que
emitiu seu parecer, conforme o paragrafo unico do artigo 38, da Lei nº 8.666/1993, e ainda mediante as clausulas e
condiçoes seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE USO DIVERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificaçoes contidas no Termo de Referencia e demais
exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Pregao Eletronico nº 043/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº
043/2022 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 131/2022, do qual e parte integrante e complementar,
vinculando-se, ainda, a proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Apos cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, sera considerado documento
vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contrataçao nas condiçoes estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. No preço contratado ja se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relaçao com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer onus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicaçao dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata serao publicados no
Diario Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Diario Oficial Eletronico dos Municípios do Estado de Mato
Grosso- AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA QUINTA – DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotara a pratica de todos os atos necessarios ao controle e administraçao da presente
Ata.
5.2. Em decorrencia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatorio, ficam registrados,
para contrataçoes futuras, os preços unitarios e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)
MARCA

VALOR
UNITÁRIO

36

STARFER

22,00

UN

26

STARFER

31,00

ALICATE PRENSA TERMINAL (ILHOS/TUBULAR) 10
35,0MM. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

6

HC TOOLS

199,00

24

CALIBRADOR ELETRONICO DIGITAL DE PNEU, BIVOLT,
CAPAC. DE 04 A 145 LBS, COM MANGUEIRA ESPECIFICA,
REFORÇADA, COM NO MINIMO 25 MT, COM ENGATE
RAPIDO, + MANGUEIRA DE ENTRADA MINIMO DE
10,MT. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

3

SCHWEERS

960,00

29

CHAVE DE IMPACTO – TIPO PNEUMATICA, MODELO

UN

9

GAMMA

1.080,00

ITEM

DESCRIÇÃO

5

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POL COM CABO
ISOLADO. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

6

ALICATE DE PRESSAO
EXCLUSIVO ME/EPP

11

MORDENTE

MEDIDA QUIANT

RETO

10"

.
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REVERSIVEL, ENCAIXE QUADRADO DE 3/4¨, EIXO
STANDARD, PARA PARAFUSO M27, DE ROTACAO LIVRE
DE 4800 RPM, COM TORQUE MINIMO DE 96 KGFM, A AR
COMPRIMIDO, DE PRESSAO DE OPERAÇAO DE 90 PSI,
ENTRADA DE AR DE 1/4¨ NPT, ACIONAMENTO ATRAVES
DE GATILHO. EXCLUSIVO ME/EPP
CLIPADEIRA
HIDRAULICA
PORTATIL
P/
AR
CONDICIONADO AUTOMOTIVO. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

1

QUALY AIR

1.850,00

ESCADA MULTI FUNÇAO ALUMINIO. POSSUI 4 PARTES
DE
4
DEGRAUS TOTALIZANDO 16 DEGRAUS. CAPACIDADE
ACIMA DE 150 KG, EXCLUSIVO ME/EPP

UN

35

BOTAFOGO

738,00

ESMERILHADEIRA ANGULAR INDUSTRIAL 4.1/2
POLEGADAS. MINIMO 800W. 220V. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

15

PHILCO

290,00

ESPATULA REDONDA 24". EXCLUSIVO ME/EPP

UN

12

STARFER

95,00

ESTEIRA PLASTICA PARA MECANICO 120 KG DE 90 CM,
COM
6
RODAS GIRATORIAS. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

15

SATA

365,00

51

FERRO DE SOLDA TIPO MACHADINHA 220V 550W.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

8

JOSOLDAS

325,00

62

JOGO DE CHAVE DE FENDA CHATA 5 PEÇAS. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

26

TRAMONTINA

38,00

68

KIT ALICATE PRENSA TERMINAL 1,0 A 16MM AP-510.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

4

VONDER

653,00

MACACO TIPO GARRAFA HIDROPNEUMATICO 50 TON.
CAPACIDADE ACIMA DE 50 TON. ALTURA DE
CONSTRUÇAO
DE
245 MM ACIMA. CURSO DE ELEVAÇAO HIDRAULICA
MINIMO DE 150 MM. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

5

VONDER

1.440,00

92

PARAFUSADEIRA – FURADEIRA DE IMPACTO, COM 02
BATERIAS MINIMA DE 18V LITIO, SISTEMA DE
REVERSAO, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 18 V, COM
CARREGADOR NA VOLTAGEM DE 110 OU 220 V,
ROTAÇAO MAXIMA SUPERIOR A 1700 RPM, PESO
APROXIMADO A 1,5KG. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

18

LITH

599,00

95

PISTOLA PARA PINTURA 600ML TIPO GRAVIDADE –
PISTOLA DE PINTURA ALIMENTADA POR GRAVIDADE,
IDEAL PARA APLICAÇAO DE MATERIAIS COMO PRIMER
E OUTROS. TIPO GRAVIDADE, BICO ORIGINAL 1,5MM,
OPCIONAL 2,0 VOLUME DA CANECA MINIMA DE 600ML,
PRESSAO DE TRABALHO 45 A60PSI ENTRADA DE AR
1/4” CONSUMO DE MEDIA DE 6PCM. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

4

FORT G

170,00

98

REBITADEIRA. REBITADOR PNEUMATICO POP 3/16 POL
AT
6015. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

1

SGT TOOLS

970,00

99

REBOLO DISCO P/ MOTO ESMERIL 6 X ¾ X 30-BUCHA ½.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

41

STARFER

38,00

SOQUETE DE IMPACTO LONGO 3/4 X 32MM. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

8

KINGTONY

149,00

TIMER DIGITAL, TEMPORIZADOR, MINIMO 15
PROGRAMAÇOES LIGA/DESLIGA, BIVOLT, 10AMPERES,
POTENCIASUPORTADA2200
WATTS.
EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

3

FOXLUX

195,00

TORQUIMETRO DE ESTALO 130 NM, COM ENCAIXE 1/2
POL. CAPACIDADE DE TORQUE: 25-130 N.M 18 - 90
LBF.PE. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

3

VONDER

1.290,00

35

44

47
48
49

81

107

109

110

Assinado por 9 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA, VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, WELINGTON MACHADO RONDON, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS, MÁRCIA KISS , ADAO LEITE FILHO
, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA e ROGÉRIO RIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3AF0-C5D7-5569-4D7D e informe o código 3AF0-C5D7-5569-4D7D

P. M. T. S. / CPL
FL:_________

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Conforme o Decreto Federal nº 7892/2013, durante a vigencia da ata, os preços registrados poderao ser revistos
em decorrencia de eventual reduçao dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou
bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociaçoes junto aos fornecedores, observadas as
disposiçoes contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o orgao
gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a reduçao dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serao liberados do
compromisso assumido, sem aplicaçao de penalidade.
6.4. A ordem de classificaçao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observara a
classificaçao original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor nao puder cumprir o
compromisso, o orgao gerenciador podera;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçao ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaçao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaçao.
6.6. Nao havendo exito nas negociaçoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogaçao da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtençao da contrataçao mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
a) descumprir as condiçoes da ata de registro de preços;
b) nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraçao, sem
justificativa aceitavel;
c) nao aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
6.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas acima, sera formalizado por despacho do orgao gerenciador,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor.
6.10. A revisao sera precedida de pesquisa previa no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais
e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condiçoes de mercado, envolvendo todos os elementos para
fins de graduar a justa remuneraçao do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisao de deferir ou rejeitar o
pedido.
6.11. O Orgao Gerenciador devera decidir sobre a revisao dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo
maximo de 15 (quinze) dias uteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para analise e julgamento de eventual pedido de revisao de preços, serao contados da data do
protocolo e entrega completa da documentaçao comprobatoria pela contratada. Ate a decisao final da Administraçao
Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela area requisitante, devera ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor.
6.11.2. A recusa injustificada da beneficiaria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara a aplicaçao das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. A Administraçao, reconhecendo o desequilíbrio economico financeiro, procedera a revisao dos valores
pactuados.
6.13. Na hipotese da beneficiaria nao efetuar a adequaçao dos preços aos de mercado, o Orgao Gerenciador, a seu
criterio podera cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, cancelar,
total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor
recursos, ou a indenizações.
6.15. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA SÉTIMA DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO podera ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermedio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
7.2. A revogaçao do seu registro podera ser:
7.2.1. A pedido do proprio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigencias da Ata, por ocorrencia de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO nao aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiçao de habilitaçao ou qualificaçao tecnica exigida no
processo licitatorio;
c) por razoes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO nao cumprir as obrigaçoes decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO nao comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitaçoes
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
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caracterizada qualquer hipotese de inexecuçao total ou parcial das condiçoes estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitaçoes dela decorrentes.

7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO tera o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condiçoes da Ata de Registro de Preços;
b) nao aceitar reduzir seus preços registrados na hipotese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razoes de interesse publico.
7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, sera
formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO podera solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuçao contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipoteses acima, concluído o processo, o ORGAO GERENCIADOR fara o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informara aos proponentes a nova ordem de registro.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata sera divulgada no portal da internet www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. Sao obrigaçoes do orgao gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaçoes necessarias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigaçoes contraídas;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos a execuçao da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizaçao
dos produtos, a exigencia de condiçoes estabelecidas no Edital e a proposta de aplicaçao de sançoes;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiçoes estabelecidas na ata, no instrumento convocatorio e seus
anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiçoes estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados sao os mais vantajosos para a Administraçao, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaçoes dos preços registrados e a aplicaçao de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaçoes assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalizaçao exercida pelo Orgao Gerenciador nao excluira ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pela completa e perfeita execuçao da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1. Constituem obrigaçoes do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Contrataçao:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessarios ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mao-de-obra, fretes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessarias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1.2. Apos a homologaçao da licitaçao, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, relativo ao objeto
adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaçao solicitados, em estrita conformidade com as disposiçoes e
especificaçoes do edital da licitaçao, de acordo com o termo de referencia, proposta de preços apresentada.
10.1.4. Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas a
entrega, de acordo com a especificaçao e demais condiçoes estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”, com
especificaçao e quantidade rigorosamente identicas ao discriminado;
10.1.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos II e III,
deste Edital;
10.1.6. Comunicar a Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, apos o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigaçoes de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdenciaria, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaçao ao
pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaçao.
10.1.8. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminaçoes contidas no Termo de Referencia, sem defeitos
ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiçoes de armazenamento e
uso, de forma que garanta a sua integridade e nao sejam danificados durante as operaçoes de transporte, carga e
descarga, conforme determina a Legislaçao vigente, sob pena de nao recebimento dos mesmos.
10.1.9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os produtos que nao atendam o padrao de qualidade exigido, ou em
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil n° 2351-N – Bairro jardim Europa – CEP: 78.300- 901 – Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800 – email: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

Assinado por 9 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA, VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, WELINGTON MACHADO RONDON, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS, MÁRCIA KISS , ADAO LEITE FILHO
, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA e ROGÉRIO RIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3AF0-C5D7-5569-4D7D e informe o código 3AF0-C5D7-5569-4D7D

P. M. T. S. / CPL
FL:_________

Rubrica:________

que se verificarem defeitos ou incorreçoes resultantes do fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificaçao que lhe for entregue oficialmente.
10.1.9.1. Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a
partir do recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fabricante de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de
fabricação e desempenho dos materiais elétricos, quando submetidos a uso e conservação normais, com
todos os custos decorrentes de substituição de produtos, por conta da CONTRATADA.
10.1.10. Manter, durante a vigencia da da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, as condiçoes de habilitaçao
exigidas no Edital;
10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuçao do objeto do contrato;
10.1.12. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuçao do objeto do contrato;
10.1.13. Nao subcontratar o objeto da presente licitaçao, sem o consentimento previo do contratante, o qual, caso
haja, sera dado por escrito:
10.1.14. Promover por sua conta, atraves de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execuçao do objeto deste edital;
10.1.15. Acatar a fiscalizaçao do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que devera ter suas solicitaçoes
atendidas imediatamente;
10.1.16. Responder pelos danos causados diretamente a Administraçao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuçao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçao ou o acompanhamento
pelo orgao interessado. conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
10.1.17. Credenciar junto ao Município de Tangara da Serra-MT funcionario(s) que atendera(ao) as solicitaçoes dos
produtos objeto deste pregao, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para
atender as requisiçoes;
10.1.18. Cumprir todas as demais obrigaçoes impostas por este edital e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
11.1. O objeto desta licitaçao refere-se a uma estimativa de utilizaçao dos produtos, a serem aplicadas durante 12
(doze) meses; assim, nao poderao ser executados em uma unica parcela, devendo haver execuçoes parciais, de forma
a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiçoes emitidas pelo Orgao solicitante.
11.2. A licitante vencedora devera fornecer o objeto em estrita conformidade com disposiçoes e especificaçoes do
edital da licitaçao, de acordo com o Termo de Referencia e a proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que devera estar devidamente
assinada e publicada, nos termos legais, sera celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorizaçao de
Fornecimento específico a criterio da Administraçao.
11.4. A entrega dos produtos, sera de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, atraves de
servidores previamente autorizados, farao as solicitaçoes dos produtos junto a contratada, mediante formulario proprio
de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsavel.
11.4.1. Os equipamentos deverão ser entregue com 01 (um) Manual de peças (aplicação e código), 01 (um)
Manual de Operação, em vias impresso e em mídia digital, ambos em língua portuguesa, atualizado conforme
a série e versão do bem.
11.4.2. Manual de garantia total, acompanhado de documento de compromisso de RESPONSABILIDADE DE
GARANTIA TOTAL, assistida no local de operação, sem custos de translado ou estadia dos profissionais.
11.5. A contratada devera efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da requisiçao e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogaçao deste, devidamente
justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.5.1. Caso nao seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar sera
convocada para o fornecimento do objeto.
11.6. Os produtos solicitados deverao ser entregues no Almoxarifado Central do Município, localizado na Av. Brasil nº
2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administraçao, na presença do encarregado do Setor, em
conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horario comercial, onde a mesma tera o prazo de até
03 (três) dias úteis dias para aceitar os materiais.
11.7. Todo o material fornecido devera estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiçoes de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e nao sejam danificados durante as operaçoes de
transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaçao vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem
quaisquer onus ao município, caso as exigencias nao sejam atendidas.
11.8. A contratada devera se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, nao podendo apresentar
deficiencias tecnicas, assim como pela adequaçao do mesmo as exigencias deste Termo e da licitaçao.
11.9. Os produtos deverao estar de acordo com as exigencias do Codigo de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem improprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
11.9.1. As ferramentas deverao possuir as garantias mínimas previstas em lei, contados a partir do seu recebimento
definitivo. Essa garantia devera abranger todo e qualquer defeito de fabricaçao e desempenho dos materiais, quando
submetidos a uso e conservaçao normais.
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11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficara a cargo do servidor responsavel pelo
Departamento de Almoxarifado, designado pela Administraçao Municipal, que devera proceder a avaliaçao de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.12. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, os produtos entregues e nao aceitos pelo Contratante, em funçao da existencia de irregularidades,
incorreçoes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificaçao que lhe for entregue oficialmente, sem
onus adicional para a Contratante, sem o que sera convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicaçao das
sançoes previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Codigo de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE nao sera obrigada a firmar as
contrataçoes que dela podera advir, facultando-se a realizaçao de licitaçao específica para a aquisiçao pretendida,
sendo assegurado ao beneficiario do registro preferencia de fornecimento em igualdade de condiçoes.
11.14. O município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela licitante
vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigencias da ARP – Ata de Registro de Preços, podendo, quando
necessario, solicitar documentos comprobatorios para fins de verificaçao.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da presente licitaçao, sera recebido pela Secretaria Municipal de Administraçao, atraves do
Encarregado do Almoxarifado Central do município, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos,
o qual devera atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto sera recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissao, que procedera a conferencia de sua conformidade
com as especificaçoes, caso nao haja qualquer impropriedade explícita, sera aceito esse recebimento;
b) Definitivamente, em ate 03 (três) dias úteis, apos o recebimento provisorio, mediante, “atesto” na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequaçao aos termos contratuais e aferiçao do direito ao pagamento.
12.2. O recebimento e a aceitaçao do objeto desta licitaçao, estao condicionados ao enquadramento nas especificaçoes
do objeto, descritas no Termo de Referencia (Anexo II) e obedecerao ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus
paragrafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplicavel.
12.3. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo
estes ser substituídos ou complementados, as expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao
recebimento de adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, nao exclui a responsabilidade do FORNECEDOR
REGISTRADO quanto aos vícios ocultos, ou seja, so manifestados quando da sua normal utilizaçao pela Secretaria
requisitante, nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
12.5. A contratante indicara servidor responsavel, designado para esse fim que, anotara em registro proprio todas as
ocorrencias relacionadas com a execuçao do objeto, determinando o que for necessario a regularizaçao das faltas ou
defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagara a CONTRATANTE a
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer onus ou acrescimo;
13.2. Os pagamentos serao efetuados apos a apresentaçao da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por servidor responsavel da CONTRATANTE, acompanhada da certidao negativa de debitos relativos aos tributos
federais e a divida ativa da uniao e Contribuiçoes Previdenciarias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaçao junto ao FGTS e certidao negativa de debitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos serao creditados em favor da Contratada, por meio de deposito Bancario em conta corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agencia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser
efetivado o credito.
13.3. Na ocorrencia de rejeiçao da nota fiscal, motivada por erros ou incorreçoes, o prazo estipulado no subitem
anterior passara a ser contado a partir da data da sua reapresentaçao.
13.4. A Contratada devera, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ identico ao apresentado para fins de
habilitaçao no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
14.1. A fiscalizaçao da contrataçao decorrente do edital, cabera respectivamente a Secretaria Municipal de
Administraçao e demais Secretarias requisitantes, que determinara o que for necessario para regularizar faltas ou
defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalizaçao dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, serao designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
02) Secretaria de Educação – Fiscal: Edison Roque Correia, Suplente: Nivaldo Bortoluzzi;
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil n° 2351-N – Bairro jardim Europa – CEP: 78.300- 901 – Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800 – email: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

Assinado por 9 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA, VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, WELINGTON MACHADO RONDON, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS, MÁRCIA KISS , ADAO LEITE FILHO
, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA e ROGÉRIO RIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3AF0-C5D7-5569-4D7D e informe o código 3AF0-C5D7-5569-4D7D

P. M. T. S. / CPL
FL:_________

Rubrica:________

03) Secretaria de Saúde – Fiscal: Joaquim Cabloco Landim, Suplente: Daniela Nascimento de Arruda;
05) Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento: Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Erick Lemes Pereira;
06) Secretaria de Esportes – Fiscal: Aurelio Epaminondas da Silva, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
08) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fiscal: Sirlene Rodrigues, Suplente: Edna Maria Gomes Pereira
Granville;
09) Secretaria de Infraestrutura – Fiscal: Ademar Pereira Sobrinho, Suplente: Jose Claudio de Freitas;
10) Secretaria de Agricultura, Pecuaria. e Abastecimento – Fiscal: Kelvin Shin-It Kabeya, Suplente: Eder
Richardson da Silva;
13) Secretaria de Meio Ambiente – Fiscal: Alcir Petrinca, Suplente: Gabriel Neia Eberhardt;
14) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Fiscal: Genaldo Ferreira dos Santos, Suplente: Solange Silva
Oliveira Porta;
14.2.1. Competira aos responsaveis pela fiscalizaçao acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observancia
as quantidades maximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificaçoes do edital, bem
como, dirimir as duvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciencia de tudo ao licitante adjudicado,
conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Fica reservado a fiscalizaçao, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duvidoso nao previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que nao acarrete onus para
o Município ou modificaçao na contrataçao.
14.4. As decisoes que ultrapassarem a competencia do fiscal do Município, deverao ser solicitadas formalmente pela
Contratada, a autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo habil para a adoçao de medidas
convenientes.
14.5. A Contratada devera aceitar, antecipadamente, todos os metodos de inspeçao, verificaçao e controle a serem
adotados pela fiscalizaçao, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaçoes, esclarecimentos,
soluçoes e comunicaçoes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao cumprimento do objeto da
presente licitaçao.
14.6. A existencia e a atuaçao da fiscalizaçao em nada restringem a responsabilidade unica, integral e exclusiva do
fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contrataçao, as implicaçoes proximas e remotas
perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de irregularidade decorrentes da
execuçao contratual nao implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e
imputados as falhas em suas atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentaçao
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuçao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administraçao Publica e, sera descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominaçoes legais.
15.2. A Administraçao podera ainda, garantida a previa defesa da Contratada, que devera ser apresentada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaçao, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as
seguintes sançoes:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contrataçao em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo nao fornecimento do objeto deste Pregao,
calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos
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administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação
da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação
dos serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos,
nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a
ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores,
a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas
aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade
da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior
ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades previstas neste item tem carater de sançao administrativa, consequentemente, a sua aplicaçao
nao exime a empresa contratada, da reparaçao das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura
Municipal de Tangara da Serra.
15.4. Nas hipoteses de apresentaçao de documentaçao inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de
modo inidoneo, a licitante podera sofrer, alem dos procedimentos cabíveis de atribuiçao desta instituiçao e do
previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sançoes adiante previstas, que poderao ser aplicadas
cumulativamente:
15.41. Desclassificaçao ou inabilitaçao, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta ja estiver assinada, procedendo-se a paralisaçao do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Independente de sua transcriçao, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitaçao, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRADO no pregao farao parte desta Ata de
Registro de Preços.
16.2. Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposiçoes constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplicaveis a especie.
16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposiçoes:
a) todas as alteraçoes que se fizerem necessarias serao registradas por intermedio de lavratura de termo aditivo a
presente Ata de Registro de Preços.
b) e vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaçao financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas da presente Ata de Registro de Preços sera competente o
foro da Comarca de Tangara da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que,
lida e achada conforme, e assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatarios deste instrumento e
pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitaçao.

Tangara da Serra – MT, 27 de maio de 2022.

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 - 004
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e sete dias do mes de maio do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na Avenida
Brasil nº 2.351 - N - 2º Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Ce+ dula de Identidade 03913902
- SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa
BARÃO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.301.285/0001-12, com
sede na Rua F nº 120, Sa1 o Roque, Cuiaba+ -MT, CEP 78.050-614, telefone de contato: (065) 999231-7620, e-mail:
barao.piracicaba@gmail.com, neste ato, representada pelo Sr. Edemilson Luiz Leite Sacaro, brasileiro, portador da
Ce+ dula de identidade RG nº 18.676.485 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.958.258-69, denominada
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alteraço1 es posteriores, firmar a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Municí+pio de Tangara+ da Serra, que
emitiu seu parecer, conforme o para+ grafo u+ nico do artigo 38, da Lei nº 8.666/1993, e ainda mediante as cla+ usulas e
condiço1 es seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE USO DIVERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificaço1 es contidas no Termo de Referencia e demais
exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Prega1 o Eletronico nº 043/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº
043/2022 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 131/2022, do qual e+ parte integrante e complementar,
vinculando-se, ainda, aB proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços tera+ vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Apo+ s cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, sera+ considerado documento
vinculativo, obrigacional, com caracterí+sticas de compromisso para futura contrataça1 o nas condiço1 es estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. No preço contratado ja+ se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relaça1 o com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer onus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicaça1 o dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata sera1 o publicados no
Dia+ rio Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Dia+ rio Oficial Eletronico dos Municí+pios do Estado de Mato
Grosso- AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA QUINTA – DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotara+ a pra+ tica de todos os atos necessa+ rios ao controle e administraça1 o da presente
Ata.
5.2. Em decorrencia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitato+ rio, ficam registrados,
para contrataço1 es futuras, os preços unita+ rios e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)
ITEM
8

DESCRIÇÃO

MEDIDA QUIANT
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MARCA

VALOR
UNITÁRIO

ALICATE EXTERNO RETO 7" . EXCLUSIVO ME/EPP

UN

4

35,40

EDA

9

ALICATE INTERNO RETO 7" . EXCLUSIVO ME/EPP

UN

7

36,90

EDA

13

ALICATE UNIVERSAL 8 POL 200 MM C/ CABO ISOLADO .
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

70

29,90

WORKER

15

BALIZA DE 2 METROS PARA TOPOGRAFIA. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

2

198,50

ALL COMP

28

CHAVE DE FENDA 3/16X4-150 – HASTE EM AÇO
CROMO-VANAO DIO TEMPERADA – CABO ERGONOP MICO –
COM CERTIFICAÇAQ O DO INMETRO – APRESENTAR O
FOLDER COM A IMAGEM DO PRODUTO. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

51

6,50

WORKER
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30

CHAVE DE RODA 2 BOCAS 30 X 33 MM. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

8

96,50

WORKER

31

CHAVE DE RODA 2 BOCAS LONGAS 27 X 32 MM.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

8

117,64

GEDORE RED

33

CHAVE POLIGONAL ABERTA 14X 17MM ESTRIADA.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

13

49,80

TRAMONTINA

34

CINTA PLANA EM POLIEO STER, PARA ELEVAÇAQ O DE
CARGAS CAPAC. MIONIMA DE 8 TONELADAS,
COMPRIMENTO 8,0 MT, FATOR DE SEGURANÇA 7:1,
COM COSTURAS DE REFORÇO, ALÇAS DE AMARRAÇAQ O
NAS DUAS PONTAS. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

37

902,00

FRATI

45

ESCOVA DE AÇO P/ MOTO ESMERIL 6 POL X ¾ X FURO
C/ BUCHA ½. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

31

60,00

WORKER

66

JOGO DE SOQUETES 1/2 PONTA LONGA T20 AU T55 COM
NO MIONIMO 7 PEÇAS. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

13

247,50

MOTORTEST

KIT
ESTANTE
GAVETEIRO.
COMPOSTO
POR
PRATELEIRA + GAVETAS QUE ENCAIXAM E EMPILHAM,
ESTRUTURA EM AÇO COM NO MIONIMO 54 GAVETAS
EMPILHAO VEIS N° 5 PRETAS OU AZUL INCLUSAS.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

10

618,99

PRESTO

MARCADOR INDUSTRIAL UTILIZADO PARA MARCAÇAQ O,
NUMERAÇAQ O E IDENTIFICAÇAQ O DE MATERIAIS
FERROSOS, SUPERFIOCIES PLAO STICAS, MADEIRAS,
CERAP MICAS E TECIDOS - PONTA: 3MM – CONTEUO DO:
60ML NAS CORES BRANCO, AZUL, VERMELHO E
AMARELO. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

15

25,50

BADEN

91

NUMERADOR MARCADOR DE PNEUS PNEU ELEO TRICO
220V COM NUO MEROS DE 0 A 9. INCLUI MARCADOR
PARA LOGOTIPO. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

1

910,00

VILUZ

103

SACADOR DE POLIA 03 GARRAS ARTICULADAS 150MM.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

4

88,00

SPARTA

108

TALHADEIRA COM EMPUNHADURA 12". EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

20

40,00

WORKER

71

85
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CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Conforme o Decreto Federal nº 7892/2013, durante a vigencia da ata, os preços registrados podera1 o ser revistos
em decorrencia de eventual reduça1 o dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou
bens registrados, cabendo ao o+ rga1 o gerenciador promover as negociaço1 es junto aos fornecedores, observadas as
disposiço1 es contidas na alí+nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o o+ rga1 o
gerenciador convocara+ os fornecedores para negociarem a reduça1 o dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que na1 o aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado sera1 o liberados do
compromisso assumido, sem aplicaça1 o de penalidade.
6.4. A ordem de classificaça1 o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observara+ a
classificaça1 o original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor na1 o puder cumprir o
compromisso, o o+ rga1 o gerenciador podera+ ;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaça1 o ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaça1 o da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaça1 o.
6.6. Na1 o havendo exito nas negociaço1 es, o o+ rga1 o gerenciador devera+ proceder aB revogaça1 o da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabí+veis para obtença1 o da contrataça1 o mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera+ cancelado quando:
a) descumprir as condiço1 es da ata de registro de preços;
b) na1 o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraça1 o, sem
justificativa aceita+ vel;
c) na1 o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior aB queles praticados no mercado;
6.8. O cancelamento de registros nas hipo+ teses previstas acima, sera+ formalizado por despacho do o+ rga1 o gerenciador,
assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podera+ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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a) por raza1 o de interesse pu+ blico;
b) a pedido do fornecedor.
6.10. A revisa1 o sera+ precedida de pesquisa pre+ via no mercado fornecedor, banco de dados, í+ndices ou tabelas oficiais
e/ou outros meios disponí+veis para levantamento das condiço1 es de mercado, envolvendo todos os elementos para
fins de graduar a justa remuneraça1 o do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisa1 o de deferir ou rejeitar o
pedido.
6.11. O OO rga1 o Gerenciador devera+ decidir sobre a revisa1 o dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo
ma+ ximo de 15 (quinze) dias u+ teis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para ana+ lise e julgamento de eventual pedido de revisa1 o de preços, sera1 o contados da data do
protocolo e entrega completa da documentaça1 o comprobato+ ria pela contratada. Ate+ a decisa1 o final da Administraça1 o
Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela a+ rea requisitante, devera+ ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor.
6.11.2. A recusa injustificada da beneficia+ ria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara+ a aplicaça1 o das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. A Administraça1 o, reconhecendo o desequilí+brio economico financeiro, procedera+ aB revisa1 o dos valores
pactuados.
6.13. Na hipo+ tese da beneficia+ ria na1 o efetuar a adequaça1 o dos preços aos de mercado, o OO rga1 o Gerenciador, a seu
crite+ rio podera+ cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, cancelar,
total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor
recursos, ou a indenizações.
6.15. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA SÉTIMA DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ ter o seu registro de preços revogado na Ata, por interme+ dio de processo
administrativo especí+fico, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
7.2. A revogaça1 o do seu registro podera+ ser:
7.2.1. A pedido do pro+ prio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigencias da Ata, por ocorrencia de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO na1 o aceitar reduzir o preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior
aB queles praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiça1 o de habilitaça1 o ou qualificaça1 o te+ cnica exigida no
processo licitato+ rio;
c) por razo1 es de interesse pu+ blico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO na1 o cumprir as obrigaço1 es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO na1 o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitaço1 es
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipo+ tese de inexecuça1 o total ou parcial das condiço1 es estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitaço1 es dela decorrentes.
7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO tera+ o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condiço1 es da Ata de Registro de Preços;
b) na1 o aceitar reduzir seus preços registrados na hipo+ tese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razo1 es de interesse pu+ blico.
7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipo+ teses previstas, assegurados o contradito+ rio e a ampla defesa, sera+
formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuça1 o contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipo+ teses acima, concluí+do o processo, o OO RGAQ O GERENCIADOR fara+ o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informara+ aos proponentes a nova ordem de registro.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata sera+ divulgada no portal da internet www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. Sa1 o obrigaço1 es do o+ rga1 o gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaço1 es necessa+ rias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigaço1 es contraí+das;
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9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos aB execuça1 o da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizaça1 o
dos produtos, aB exigencia de condiço1 es estabelecidas no Edital e aB proposta de aplicaça1 o de sanço1 es;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiço1 es estabelecidas na ata, no instrumento convocato+ rio e seus
anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiço1 es estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados sa1 o os mais vantajosos para a Administraça1 o, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaço1 es dos preços registrados e a aplicaça1 o de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaço1 es assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalizaça1 o exercida pelo OO rga1 o Gerenciador na1 o excluira+ ou reduzira+ a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pela completa e perfeita execuça1 o da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1. Constituem obrigaço1 es do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Contrataça1 o:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessa+ rios ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluí+das no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, ma1 o-de-obra, fretes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessa+ rias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1.2. Apo+ s a homologaça1 o da licitaça1 o, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, relativo ao objeto
adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaça1 o solicitados, em estrita conformidade com as disposiço1 es e
especificaço1 es do edital da licitaça1 o, de acordo com o termo de referencia, proposta de preços apresentada.
10.1.4. Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas aB
entrega, de acordo com a especificaça1 o e demais condiço1 es estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”, com
especificaça1 o e quantidade rigorosamente identicas ao discriminado;
10.1.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos II e III,
deste Edital;
10.1.6. Comunicar aB Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, apo+ s o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigaço1 es de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdencia+ ria, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaça1 o ao
pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaça1 o.
10.1.8. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminaço1 es contidas no Termo de Referencia, sem defeitos
ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço1 es de armazenamento e
uso, de forma que garanta a sua integridade e na1 o sejam danificados durante as operaço1 es de transporte, carga e
descarga, conforme determina a Legislaça1 o vigente, sob pena de na1 o recebimento dos mesmos.
10.1.9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, aB s suas expensas, no total ou em parte, os produtos que na1 o atendam o padra1 o de qualidade exigido, ou em
que se verificarem defeitos ou incorreço1 es resultantes do fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificaça1 o que lhe for entregue oficialmente.
10.1.9.1. Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a
partir do recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fabricante de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de
fabricação e desempenho dos materiais elétricos, quando submetidos a uso e conservação normais, com
todos os custos decorrentes de substituição de produtos, por conta da CONTRATADA.
10.1.10. Manter, durante a vigencia da da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, as condiço1 es de habilitaça1 o
exigidas no Edital;
10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuça1 o do objeto do contrato;
10.1.12. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuça1 o do objeto do contrato;
10.1.13. Na1 o subcontratar o objeto da presente licitaça1 o, sem o consentimento pre+ vio do contratante, o qual, caso
haja, sera+ dado por escrito:
10.1.14. Promover por sua conta, atrave+ s de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execuça1 o do objeto deste edital;
10.1.15. Acatar a fiscalizaça1 o do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que devera+ ter suas solicitaço1 es
atendidas imediatamente;
10.1.16. Responder pelos danos causados diretamente aB Administraça1 o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuça1 o do contrato, na1 o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaça1 o ou o acompanhamento
pelo o+ rga1 o interessado. conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
10.1.17. Credenciar junto ao Municí+pio de Tangara+ da Serra-MT funciona+ rio(s) que atendera+ (a1 o) aB s solicitaço1 es dos
produtos objeto deste prega1 o, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para
atender aB s requisiço1 es;
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10.1.18. Cumprir todas as demais obrigaço1 es impostas por este edital e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
11.1. O objeto desta licitaça1 o refere-se a uma estimativa de utilizaça1 o dos produtos, a serem aplicadas durante 12
(doze) meses; assim, na1 o podera1 o ser executados em uma u+ nica parcela, devendo haver execuço1 es parciais, de forma
a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiço1 es emitidas pelo OO rga1 o solicitante.
11.2. A licitante vencedora devera+ fornecer o objeto em estrita conformidade com disposiço1 es e especificaço1 es do
edital da licitaça1 o, de acordo com o Termo de Referencia e aB proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que devera+ estar devidamente
assinada e publicada, nos termos legais, sera+ celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorizaça1 o de
Fornecimento especí+fico a crite+ rio da Administraça1 o.
11.4. A entrega dos produtos, sera+ de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, atrave+ s de
servidores previamente autorizados, fara1 o as solicitaço1 es dos produtos junto aB contratada, mediante formula+ rio pro+ prio
de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsa+ vel.
11.4.1. Os equipamentos deverão ser entregue com 01 (um) Manual de peças (aplicação e código), 01 (um)
Manual de Operação, em vias impresso e em mídia digital, ambos em língua portuguesa, atualizado conforme
a série e versão do bem.
11.4.2. Manual de garantia total, acompanhado de documento de compromisso de RESPONSABILIDADE DE
GARANTIA TOTAL, assistida no local de operação, sem custos de translado ou estadia dos profissionais.
11.5. A contratada devera+ efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da requisiça1 o e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogaça1 o deste, devidamente
justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.5.1. Caso na1 o seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar sera+
convocada para o fornecimento do objeto.
11.6. Os produtos solicitados devera1 o ser entregues no Almoxarifado Central do Municí+pio, localizado na Av. Brasil nº
2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administraça1 o, na presença do encarregado do Setor, em
conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e hora+ rio comercial, onde a mesma tera+ o prazo de até
03 (três) dias úteis dias para aceitar os materiais.
11.7. Todo o material fornecido devera+ estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço1 es de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e na1 o sejam danificados durante as operaço1 es de
transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaça1 o vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem
quaisquer onus ao municí+pio, caso as exigencias na1 o sejam atendidas.
11.8. A contratada devera+ se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, na1 o podendo apresentar
deficiencias te+ cnicas, assim como pela adequaça1 o do mesmo aB s exigencias deste Termo e da licitaça1 o.
11.9. Os produtos devera1 o estar de acordo com as exigencias do Co+ digo de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos ví+cios de qualidade ou quantidade que os tornem impro+ prios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
11.9.1. As ferramentas devera1 o possuir as garantias mí+nimas previstas em lei, contados a partir do seu recebimento
definitivo. Essa garantia devera+ abranger todo e qualquer defeito de fabricaça1 o e desempenho dos materiais, quando
submetidos a uso e conservaça1 o normais.
11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficara+ a cargo do servidor responsa+ vel pelo
Departamento de Almoxarifado, designado pela Administraça1 o Municipal, que devera+ proceder aB avaliaça1 o de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.12. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, os produtos entregues e na1 o aceitos pelo Contratante, em funça1 o da existencia de irregularidades,
incorreço1 es, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificaça1 o que lhe for entregue oficialmente, sem
onus adicional para a Contratante, sem o que sera+ convocada a segunda classificada, sem prejuí+zo da aplicaça1 o das
sanço1 es previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Co+ digo de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE na1 o sera+ obrigada a firmar as
contrataço1 es que dela podera+ advir, facultando-se a realizaça1 o de licitaça1 o especí+fica para a aquisiça1 o pretendida,
sendo assegurado ao beneficia+ rio do registro preferencia de fornecimento em igualdade de condiço1 es.
11.14. O municí+pio reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela licitante
vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigencias da ARP – Ata de Registro de Preços, podendo, quando
necessa+ rio, solicitar documentos comprobato+ rios para fins de verificaça1 o.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da presente licitaça1 o, sera+ recebido pela Secretaria Municipal de Administraça1 o, atrave+ s do
Encarregado do Almoxarifado Central do municí+pio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos,
o qual devera+ atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto sera+ recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissa1 o, que procedera+ a conferencia de sua conformidade
com as especificaço1 es, caso na1 o haja qualquer impropriedade explí+cita, sera+ aceito esse recebimento;
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b) Definitivamente, em ate+ 03 (três) dias úteis, apo+ s o recebimento proviso+ rio, mediante, “atesto” na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequaça1 o aos termos contratuais e aferiça1 o do direito ao pagamento.
12.2. O recebimento e a aceitaça1 o do objeto desta licitaça1 o, esta1 o condicionados ao enquadramento nas especificaço1 es
do objeto, descritas no Termo de Referencia (Anexo II) e obedecera1 o ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus
para+ grafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplica+ vel.
12.3. O Municí+pio reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo
estes ser substituí+dos ou complementados, aB s expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao
recebimento de adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, na1 o exclui a responsabilidade do FORNECEDOR
REGISTRADO quanto aos ví+cios ocultos, ou seja, so+ manifestados quando da sua normal utilizaça1 o pela Secretaria
requisitante, nos termos do Co+ digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
12.5. A contratante indicara+ servidor responsa+ vel, designado para esse fim que, anotara+ em registro pro+ prio todas as
ocorrencias relacionadas com a execuça1 o do objeto, determinando o que for necessa+ rio aB regularizaça1 o das faltas ou
defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagara+ a CONTRATANTE aB
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer onus ou acre+ scimo;
13.2. Os pagamentos sera1 o efetuados apo+ s a apresentaça1 o da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por servidor responsa+ vel da CONTRATANTE, acompanhada da certida1 o negativa de de+ bitos relativos aos tributos
federais e aB divida ativa da unia1 o e Contribuiço1 es Previdencia+ rias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaça1 o junto ao FGTS e certida1 o negativa de de+ bitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate+ 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos sera1 o creditados em favor da Contratada, por meio de depo+ sito Banca+ rio em conta corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agencia, localidade e nu+ mero da conta corrente em que devera+ ser
efetivado o cre+ dito.
13.3. Na ocorrencia de rejeiça1 o da nota fiscal, motivada por erros ou incorreço1 es, o prazo estipulado no subitem
anterior passara+ a ser contado a partir da data da sua reapresentaça1 o.
13.4. A Contratada devera+ , obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ identico ao apresentado para fins de
habilitaça1 o no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
14.1. A fiscalizaça1 o da contrataça1 o decorrente do edital, cabera+ respectivamente aB Secretaria Municipal de
Administraça1 o e demais Secretarias requisitantes, que determinara+ o que for necessa+ rio para regularizar faltas ou
defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalizaça1 o dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, sera1 o designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
02) Secretaria de Educação – Fiscal: Edison Roque Correia, Suplente: Nivaldo Bortoluzzi;
03) Secretaria de Saúde – Fiscal: Joaquim Cabloco Landim, Suplente: Daniela Nascimento de Arruda;
05) Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento: Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Erick Lemes Pereira;
06) Secretaria de Esportes – Fiscal: Aure+ lio Epaminondas da Silva, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
08) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fiscal: Sirlene Rodrigues, Suplente: Edna Maria Gomes Pereira
Granville;
09) Secretaria de Infraestrutura – Fiscal: Ademar Pereira Sobrinho, Suplente: Jose+ Cla+ udio de Freitas;
10) Secretaria de Agricultura, Pecuaria. e Abastecimento – Fiscal: Kelvin Shin-It Kabeya, Suplente: Eder
Richardson da Silva;
13) Secretaria de Meio Ambiente – Fiscal: Alcir Petrinca, Suplente: Gabriel Ne+ ia Eberhardt;
14) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Fiscal: Genaldo Ferreira dos Santos, Suplente: Solange Silva
Oliveira Porta;
14.2.1. Competira+ aos responsa+ veis pela fiscalizaça1 o acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observancia
aB s quantidades ma+ ximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificaço1 es do edital, bem
como, dirimir as du+ vidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciencia de tudo ao licitante adjudicado,
conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Fica reservado aB fiscalizaça1 o, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duvidoso na1 o previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que na1 o acarrete onus para
o Municí+pio ou modificaça1 o na contrataça1 o.
14.4. As deciso1 es que ultrapassarem a competencia do fiscal do Municí+pio, devera1 o ser solicitadas formalmente pela
Contratada, aB autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo ha+ bil para a adoça1 o de medidas
convenientes.
14.5. A Contratada devera+ aceitar, antecipadamente, todos os me+ todos de inspeça1 o, verificaça1 o e controle a serem
adotados pela fiscalizaça1 o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaço1 es, esclarecimentos,
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soluço1 es e comunicaço1 es de que esta necessitar e que forem julgados necessa+ rios ao cumprimento do objeto da
presente licitaça1 o.
14.6. A existencia e a atuaça1 o da fiscalizaça1 o em nada restringem a responsabilidade u+ nica, integral e exclusiva do
fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contrataça1 o, aB s implicaço1 es pro+ ximas e remotas
perante o Municí+pio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de irregularidade decorrentes da
execuça1 o contratual na1 o implica em corresponsabilidade do Municí+pio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
Fornecedor, sem prejuí+zo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuí+zos apurados e
imputados aB s falhas em suas atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentaça1 o
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuça1 o de seu objeto, na1 o mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuça1 o do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara+ impedido de licitar e
contratar com a Administraça1 o Pu+ blica e, sera+ descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí+zo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominaço1 es legais.
15.2. A Administraça1 o podera+ ainda, garantida a pre+ via defesa da Contratada, que devera+ ser apresentada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaça1 o, sem prejuí+zo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as
seguintes sanço1 es:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigí+veis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contrataça1 o em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo na1 o fornecimento do objeto deste Prega1 o,
calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação
da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação
dos serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos,
nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a
ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores,
a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas
aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade
da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior
ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil n° 2351-N – Bairro jardim Europa – CEP: 78.300- 901 – Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800 – email: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br

7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

Rubrica:________

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades previstas neste item tem cara+ ter de sança1 o administrativa, consequentemente, a sua aplicaça1 o
na1 o exime a empresa contratada, da reparaça1 o das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura
Municipal de Tangara+ da Serra.
15.4. Nas hipo+ teses de apresentaça1 o de documentaça1 o inverossí+mil, cometimento de fraude ou comportamento de
modo inidoneo, a licitante podera+ sofrer, ale+ m dos procedimentos cabí+veis de atribuiça1 o desta instituiça1 o e do
previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanço1 es adiante previstas, que podera1 o ser aplicadas
cumulativamente:
15.41. Desclassificaça1 o ou inabilitaça1 o, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta ja+ estiver assinada, procedendo-se a paralisaça1 o do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Independente de sua transcriça1 o, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitaça1 o, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRADO no prega1 o fara1 o parte desta Ata de
Registro de Preços.
16.2. Aos casos omissos aplicar-se-a1 o as demais disposiço1 es constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplica+ veis a espe+ cie.
16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas aB s seguintes disposiço1 es:
a) todas as alteraço1 es que se fizerem necessa+ rias sera1 o registradas por interme+ dio de lavratura de termo aditivo aB
presente Ata de Registro de Preços.
b) e+ vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaça1 o financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questo1 es oriundas da presente Ata de Registro de Preços sera+ competente o
foro da Comarca de Tangara+ da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que,
lida e achada conforme, e+ assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signata+ rios deste instrumento e
pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitaça1 o.

Tangara+ da Serra – MT, 27 de maio de 2022.

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

LUCIANO DA SILVA GOIS
SEC. MUN. DE ESPORTES

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SEC. MUN. DE SAÚDE

MARCIA R. KISS S.CASTRO CARDOSO
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WELINGTON MACHADO RONDON
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

MAGNO CESAR FERREIRA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

ADÃO LEITE FILHO
SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

ROGERIO RIO
SEC. MUN. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO

Assinado por 9 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA, VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, WELINGTON MACHADO RONDON, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS, MÁRCIA KISS , ADAO LEITE FILHO
, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA e ROGÉRIO RIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3AF0-C5D7-5569-4D7D e informe o código 3AF0-C5D7-5569-4D7D

P. M. T. S. / CPL
FL:_________

Assinado de forma

EDEMILSON digital por
EDEMILSON LUIZ
LEITE
BARÃO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI LUIZ LEITE
SACARO:07 SACARO:077958258
69
2022.05.27
795825869 Dados:
16:50:50 -03'00'
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil n° 2351-N – Bairro jardim Europa – CEP: 78.300- 901 – Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800 – email: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br

8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

Rubrica:________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 - 005
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e setedias do mes de maio do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na
Avenida Brasil nº 2.351 - N - 2º Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Ce+ dula de
Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR e a empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, com sede
na Rua Capita1 o Joa1 o Zaleski, 1763, Bairro Lindoia, Curitiba-PR, CEP: 81010-080, telefone de contato: (41) 41037690, e-mail: contato@biddencomercial.com.br, neste ato, representada pela Sra. Mabel Andrusievicz,
brasileira, portadora da Ce+ dula de identidade RG nº 4.074.221-2 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº
727.028.189-00 , denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e
alteraço1 es posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela
Procuradoria Geral do Municí+pio de Tangara+ da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o para+ grafo u+ nico do
artigo 38, da Lei nº 8.666/1993, e ainda mediante as cla+ usulas e condiço1 es seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE USO DIVERSO , PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificaço1 es contidas no Termo de
Referencia e demais exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Prega1 o Eletronico nº
043/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços Nº 043/2022 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 131/2022, do qual e+ parte integrante e
complementar, vinculando-se, ainda, aC proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços tera+ vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Apo+ s cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, sera+ considerado documento
vinculativo, obrigacional, com caracterí+sticas de compromisso para futura contrataça1 o nas condiço1 es
estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. No preço contratado ja+ se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente tenham relaça1 o com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
onus por despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicaça1 o dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata sera1 o
publicados no Dia+ rio Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Dia+ rio Oficial Eletronico dos Municí+pios
do Estado de Mato Grosso- AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br .
CLÁUSULA QUINTA – DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotara+ a pra+ tica de todos os atos necessa+ rios ao controle e administraça1 o da
presente Ata.
5.2. Em decorrencia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitato+ rio, ficam
registrados, para contrataço1 es futuras, os preços unita+ rios e respectivos fornecedores classificados, conforme
abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)
ITEM

DESCRIÇÃO

18

BOMBA DE USO PARA LAGOS ORNAMENTAIS,
POSSIBILIDADE DE USO EXTERNO E SUBMERSO, COM
USO DE AH GUA SUJA COM PARTIHCULAS DE ATEH 6,0 MM,
110 VOLTS, POTENCIA 80 W, VAZAK O MIHNIMA 7.000
LITROS/HORA, CAPACIDADE DE ELEVAÇAK O (MCA)
MIHNIMA DE 3,0 METROS. EXCLUSIVO ME/EPP

MEDIDA QUIANT

UN

6
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BOMBA
EQUIPADA
COM
PRE
FILTRO,
AUTOESCORVANTE, TIPO PISCINA, MONOFAH SICA, 02
POLOS, GRAU DE PROTEÇAK O IP21, BIVOLT, POTEO NCIA
1/3CV,
CAPACIDADE
VAZAK O
MIHNIMA
DE
7.000LITROS/HORA, PRESSAK O MIHNIMA DE 6,0MCA .
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

1

ELETROPLAS /EEP-50

87

MOTOPODA MULTIFUNCIONAL COM POTEO NCIA MIHNIMA
DE
1,8CV, CILINDRADA MAH XIMA DE 31CC, PESO INFERIOR A
5,8 KG, COM COMPRIMENTO MIHNIMO DE 165 CM, COM
SISTEMA ANTIVIBRATOH RIO, COM IMPLEMENTO DE
PODADOR QUE SEJA ARTICULADO DE 0º AQ 145º
POSSUINDO
LAO MINA
MIHNIMA
DE
50CM DE CORTE, COM CINTO DE SUPORTE – O
PRODUTO DEVERAH POSSUIR ASSISTEO NCIA TEH CNICA
AUTORIZADA DO FABRICANTE NO MUNICIHPIO DE
TANGARAH DA SERRA – MT. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

7

LYNUS/MLY-55

89

MOTOSSERRA DE USO PROFISSIONAL/FLORESTAL A
GASOLINA COM CABO EM “ T “QUE PROPICIE O USO COM
APENAS UMA DAS MAK OS, COM POTEO NCIA MIHNIMA DE
1,8 CV, CILINDRADA MAH XIMA DE 31CC, SABRE DE NO
MIHNIMO 30CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE
COMBUSTIHVEL
MIHNIMA
DE
0,460
LITROS, CORRENTE DE PERFIL ANTI-REBOTE, ELO COM
ESPESSURA DE 1.1MM/0,063" - PASSO 3/8 ", PESO
MAH XIMO 3,4 KG, POSSUIR SISTEMA ANTIVIBRATOH RIO O PRODUTO DEVERAH POSSUIR ASSISTEO NCIA TEH CNICA
AUTORIZADA DO FABRICANTE NO MUNICIHPIO DE
TANGARAH DA SERRA – MT. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

9

LYNUS/MLY-55

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Conforme o Decreto Federal nº 7892/2013, durante a vigencia da ata, os preços registrados podera1 o ser revistos
em decorrencia de eventual reduça1 o dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou
bens registrados, cabendo ao o+ rga1 o gerenciador promover as negociaço1 es junto aos fornecedores, observadas as
disposiço1 es contidas na alí+nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o o+ rga1 o
gerenciador convocara+ os fornecedores para negociarem a reduça1 o dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que na1 o aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado sera1 o liberados do
compromisso assumido, sem aplicaça1 o de penalidade.
6.4. A ordem de classificaça1 o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observara+ a
classificaça1 o original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor na1 o puder cumprir o
compromisso, o o+ rga1 o gerenciador podera+ ;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaça1 o ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaça1 o da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaça1 o.
6.6. Na1 o havendo exito nas negociaço1 es, o o+ rga1 o gerenciador devera+ proceder aC revogaça1 o da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabí+veis para obtença1 o da contrataça1 o mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera+ cancelado quando:
a) descumprir as condiço1 es da ata de registro de preços;
b) na1 o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraça1 o, sem
justificativa aceita+ vel;
c) na1 o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior aC queles praticados no mercado;
6.8. O cancelamento de registros nas hipo+ teses previstas acima, sera+ formalizado por despacho do o+ rga1 o gerenciador,
assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podera+ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por raza1 o de interesse pu+ blico;
b) a pedido do fornecedor.
6.10. A revisa1 o sera+ precedida de pesquisa pre+ via no mercado fornecedor, banco de dados, í+ndices ou tabelas oficiais
e/ou outros meios disponí+veis para levantamento das condiço1 es de mercado, envolvendo todos os elementos para
fins de graduar a justa remuneraça1 o do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisa1 o de deferir ou rejeitar o
pedido.
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6.11. O OH rga1 o Gerenciador devera+ decidir sobre a revisa1 o dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo
ma+ ximo de 15 (quinze) dias u+ teis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para ana+ lise e julgamento de eventual pedido de revisa1 o de preços, sera1 o contados da data do
protocolo e entrega completa da documentaça1 o comprobato+ ria pela contratada. Ate+ a decisa1 o final da Administraça1 o
Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela a+ rea requisitante, devera+ ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor.
6.11.2. A recusa injustificada da beneficia+ ria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara+ a aplicaça1 o das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. A Administraça1 o, reconhecendo o desequilí+brio economico financeiro, procedera+ aC revisa1 o dos valores
pactuados.
6.13. Na hipo+ tese da beneficia+ ria na1 o efetuar a adequaça1 o dos preços aos de mercado, o OH rga1 o Gerenciador, a seu
crite+ rio podera+ cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, cancelar,
total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor
recursos, ou a indenizações.
6.15. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA SÉTIMA DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ ter o seu registro de preços revogado na Ata, por interme+ dio de processo
administrativo especí+fico, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
7.2. A revogaça1 o do seu registro podera+ ser:
7.2.1. A pedido do pro+ prio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigencias da Ata, por ocorrencia de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO na1 o aceitar reduzir o preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior
aC queles praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiça1 o de habilitaça1 o ou qualificaça1 o te+ cnica exigida no
processo licitato+ rio;
c) por razo1 es de interesse pu+ blico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO na1 o cumprir as obrigaço1 es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO na1 o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitaço1 es
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipo+ tese de inexecuça1 o total ou parcial das condiço1 es estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitaço1 es dela decorrentes.
7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO tera+ o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condiço1 es da Ata de Registro de Preços;
b) na1 o aceitar reduzir seus preços registrados na hipo+ tese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razo1 es de interesse pu+ blico.
7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipo+ teses previstas, assegurados o contradito+ rio e a ampla defesa, sera+
formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuça1 o contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipo+ teses acima, concluí+do o processo, o OH RGAK O GERENCIADOR fara+ o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informara+ aos proponentes a nova ordem de registro.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata sera+ divulgada no portal da internet www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. Sa1 o obrigaço1 es do o+ rga1 o gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaço1 es necessa+ rias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigaço1 es contraí+das;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos aC execuça1 o da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizaça1 o
dos produtos, aC exigencia de condiço1 es estabelecidas no Edital e aC proposta de aplicaça1 o de sanço1 es;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiço1 es estabelecidas na ata, no instrumento convocato+ rio e seus
anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiço1 es estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados sa1 o os mais vantajosos para a Administraça1 o, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
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9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaço1 es dos preços registrados e a aplicaça1 o de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaço1 es assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalizaça1 o exercida pelo OH rga1 o Gerenciador na1 o excluira+ ou reduzira+ a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pela completa e perfeita execuça1 o da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1. Constituem obrigaço1 es do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Contrataça1 o:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessa+ rios ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluí+das no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, ma1 o-de-obra, fretes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessa+ rias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1.2. Apo+ s a homologaça1 o da licitaça1 o, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, relativo ao objeto
adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaça1 o solicitados, em estrita conformidade com as disposiço1 es e
especificaço1 es do edital da licitaça1 o, de acordo com o termo de referencia, proposta de preços apresentada.
10.1.4. Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas aC
entrega, de acordo com a especificaça1 o e demais condiço1 es estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”, com
especificaça1 o e quantidade rigorosamente identicas ao discriminado;
10.1.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos II e III,
deste Edital;
10.1.6. Comunicar aC Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, apo+ s o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigaço1 es de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdencia+ ria, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaça1 o ao
pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaça1 o.
10.1.8. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminaço1 es contidas no Termo de Referencia, sem defeitos
ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço1 es de armazenamento e
uso, de forma que garanta a sua integridade e na1 o sejam danificados durante as operaço1 es de transporte, carga e
descarga, conforme determina a Legislaça1 o vigente, sob pena de na1 o recebimento dos mesmos.
10.1.9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, aC s suas expensas, no total ou em parte, os produtos que na1 o atendam o padra1 o de qualidade exigido, ou em
que se verificarem defeitos ou incorreço1 es resultantes do fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificaça1 o que lhe for entregue oficialmente.
10.1.9.1. Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a
partir do recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fabricante de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de
fabricação e desempenho dos materiais elétricos, quando submetidos a uso e conservação normais, com
todos os custos decorrentes de substituição de produtos, por conta da CONTRATADA.
10.1.10. Manter, durante a vigencia da da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, as condiço1 es de habilitaça1 o
exigidas no Edital;
10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuça1 o do objeto do contrato;
10.1.12. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuça1 o do objeto do contrato;
10.1.13. Na1 o subcontratar o objeto da presente licitaça1 o, sem o consentimento pre+ vio do contratante, o qual, caso
haja, sera+ dado por escrito:
10.1.14. Promover por sua conta, atrave+ s de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execuça1 o do objeto deste edital;
10.1.15. Acatar a fiscalizaça1 o do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que devera+ ter suas solicitaço1 es
atendidas imediatamente;
10.1.16. Responder pelos danos causados diretamente aC Administraça1 o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuça1 o do contrato, na1 o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaça1 o ou o acompanhamento
pelo o+ rga1 o interessado. conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
10.1.17. Credenciar junto ao Municí+pio de Tangara+ da Serra-MT funciona+ rio(s) que atendera+ (a1 o) aC s solicitaço1 es dos
produtos objeto deste prega1 o, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para
atender aC s requisiço1 es;
10.1.18. Cumprir todas as demais obrigaço1 es impostas por este edital e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
11.1. O objeto desta licitaça1 o refere-se a uma estimativa de utilizaça1 o dos produtos, a serem aplicadas durante 12
(doze) meses; assim, na1 o podera1 o ser executados em uma u+ nica parcela, devendo haver execuço1 es parciais, de forma
a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiço1 es emitidas pelo OH rga1 o solicitante.
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11.2. A licitante vencedora devera+ fornecer o objeto em estrita conformidade com disposiço1 es e especificaço1 es do
edital da licitaça1 o, de acordo com o Termo de Referencia e aC proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que devera+ estar devidamente
assinada e publicada, nos termos legais, sera+ celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorizaça1 o de
Fornecimento especí+fico a crite+ rio da Administraça1 o.
11.4. A entrega dos produtos, sera+ de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, atrave+ s de
servidores previamente autorizados, fara1 o as solicitaço1 es dos produtos junto aC contratada, mediante formula+ rio pro+ prio
de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsa+ vel.
11.4.1. Os equipamentos deverão ser entregue com 01 (um) Manual de peças (aplicação e código), 01 (um)
Manual de Operação, em vias impresso e em mídia digital, ambos em língua portuguesa, atualizado conforme
a série e versão do bem.
11.4.2. Manual de garantia total, acompanhado de documento de compromisso de RESPONSABILIDADE DE
GARANTIA TOTAL, assistida no local de operação, sem custos de translado ou estadia dos profissionais.
11.5. A contratada devera+ efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da requisiça1 o e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogaça1 o deste, devidamente
justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.5.1. Caso na1 o seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar sera+
convocada para o fornecimento do objeto.
11.6. Os produtos solicitados devera1 o ser entregues no Almoxarifado Central do Municí+pio, localizado na Av. Brasil nº
2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administraça1 o, na presença do encarregado do Setor, em
conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e hora+ rio comercial, onde a mesma tera+ o prazo de até
03 (três) dias úteis dias para aceitar os materiais.
11.7. Todo o material fornecido devera+ estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço1 es de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e na1 o sejam danificados durante as operaço1 es de
transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaça1 o vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem
quaisquer onus ao municí+pio, caso as exigencias na1 o sejam atendidas.
11.8. A contratada devera+ se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, na1 o podendo apresentar
deficiencias te+ cnicas, assim como pela adequaça1 o do mesmo aC s exigencias deste Termo e da licitaça1 o.
11.9. Os produtos devera1 o estar de acordo com as exigencias do Co+ digo de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos ví+cios de qualidade ou quantidade que os tornem impro+ prios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
11.9.1. As ferramentas devera1 o possuir as garantias mí+nimas previstas em lei, contados a partir do seu recebimento
definitivo. Essa garantia devera+ abranger todo e qualquer defeito de fabricaça1 o e desempenho dos materiais, quando
submetidos a uso e conservaça1 o normais.
11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficara+ a cargo do servidor responsa+ vel pelo
Departamento de Almoxarifado, designado pela Administraça1 o Municipal, que devera+ proceder aC avaliaça1 o de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.12. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, os produtos entregues e na1 o aceitos pelo Contratante, em funça1 o da existencia de irregularidades,
incorreço1 es, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificaça1 o que lhe for entregue oficialmente, sem
onus adicional para a Contratante, sem o que sera+ convocada a segunda classificada, sem prejuí+zo da aplicaça1 o das
sanço1 es previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Co+ digo de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE na1 o sera+ obrigada a firmar as
contrataço1 es que dela podera+ advir, facultando-se a realizaça1 o de licitaça1 o especí+fica para a aquisiça1 o pretendida,
sendo assegurado ao beneficia+ rio do registro preferencia de fornecimento em igualdade de condiço1 es.
11.14. O municí+pio reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela licitante
vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigencias da ARP – Ata de Registro de Preços, podendo, quando
necessa+ rio, solicitar documentos comprobato+ rios para fins de verificaça1 o.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da presente licitaça1 o, sera+ recebido pela Secretaria Municipal de Administraça1 o, atrave+ s do
Encarregado do Almoxarifado Central do municí+pio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos,
o qual devera+ atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto sera+ recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissa1 o, que procedera+ a conferencia de sua conformidade
com as especificaço1 es, caso na1 o haja qualquer impropriedade explí+cita, sera+ aceito esse recebimento;
b) Definitivamente, em ate+ 03 (três) dias úteis, apo+ s o recebimento proviso+ rio, mediante, “atesto” na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequaça1 o aos termos contratuais e aferiça1 o do direito ao pagamento.
12.2. O recebimento e a aceitaça1 o do objeto desta licitaça1 o, esta1 o condicionados ao enquadramento nas especificaço1 es
do objeto, descritas no Termo de Referencia (Anexo II) e obedecera1 o ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus
para+ grafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplica+ vel.
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12.3. O Municí+pio reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo
estes ser substituí+dos ou complementados, aC s expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao
recebimento de adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, na1 o exclui a responsabilidade do FORNECEDOR
REGISTRADO quanto aos ví+cios ocultos, ou seja, so+ manifestados quando da sua normal utilizaça1 o pela Secretaria
requisitante, nos termos do Co+ digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
12.5. A contratante indicara+ servidor responsa+ vel, designado para esse fim que, anotara+ em registro pro+ prio todas as
ocorrencias relacionadas com a execuça1 o do objeto, determinando o que for necessa+ rio aC regularizaça1 o das faltas ou
defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagara+ a CONTRATANTE aC
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer onus ou acre+ scimo;
13.2. Os pagamentos sera1 o efetuados apo+ s a apresentaça1 o da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por servidor responsa+ vel da CONTRATANTE, acompanhada da certida1 o negativa de de+ bitos relativos aos tributos
federais e aC divida ativa da unia1 o e Contribuiço1 es Previdencia+ rias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaça1 o junto ao FGTS e certida1 o negativa de de+ bitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate+ 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos sera1 o creditados em favor da Contratada, por meio de depo+ sito Banca+ rio em conta corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agencia, localidade e nu+ mero da conta corrente em que devera+ ser
efetivado o cre+ dito.
13.3. Na ocorrencia de rejeiça1 o da nota fiscal, motivada por erros ou incorreço1 es, o prazo estipulado no subitem
anterior passara+ a ser contado a partir da data da sua reapresentaça1 o.
13.4. A Contratada devera+ , obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ identico ao apresentado para fins de
habilitaça1 o no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
14.1. A fiscalizaça1 o da contrataça1 o decorrente do edital, cabera+ respectivamente aC Secretaria Municipal de
Administraça1 o e demais Secretarias requisitantes, que determinara+ o que for necessa+ rio para regularizar faltas ou
defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalizaça1 o dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, sera1 o designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
02) Secretaria de Educação – Fiscal: Edison Roque Correia, Suplente: Nivaldo Bortoluzzi;
03) Secretaria de Saúde – Fiscal: Joaquim Cabloco Landim, Suplente: Daniela Nascimento de Arruda;
05) Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento: Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Erick Lemes Pereira;
06) Secretaria de Esportes – Fiscal: Aure+ lio Epaminondas da Silva, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
08) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fiscal: Sirlene Rodrigues, Suplente: Edna Maria Gomes Pereira
Granville;
09) Secretaria de Infraestrutura – Fiscal: Ademar Pereira Sobrinho, Suplente: Jose+ Cla+ udio de Freitas;
10) Secretaria de Agricultura, Pecuaria. e Abastecimento – Fiscal: Kelvin Shin-It Kabeya, Suplente: Eder
Richardson da Silva;
13) Secretaria de Meio Ambiente – Fiscal: Alcir Petrinca, Suplente: Gabriel Ne+ ia Eberhardt;
14) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Fiscal: Genaldo Ferreira dos Santos, Suplente: Solange Silva
Oliveira Porta;
14.2.1. Competira+ aos responsa+ veis pela fiscalizaça1 o acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observancia
aC s quantidades ma+ ximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificaço1 es do edital, bem
como, dirimir as du+ vidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciencia de tudo ao licitante adjudicado,
conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Fica reservado aC fiscalizaça1 o, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duvidoso na1 o previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que na1 o acarrete onus para
o Municí+pio ou modificaça1 o na contrataça1 o.
14.4. As deciso1 es que ultrapassarem a competencia do fiscal do Municí+pio, devera1 o ser solicitadas formalmente pela
Contratada, aC autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo ha+ bil para a adoça1 o de medidas
convenientes.
14.5. A Contratada devera+ aceitar, antecipadamente, todos os me+ todos de inspeça1 o, verificaça1 o e controle a serem
adotados pela fiscalizaça1 o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaço1 es, esclarecimentos,
soluço1 es e comunicaço1 es de que esta necessitar e que forem julgados necessa+ rios ao cumprimento do objeto da
presente licitaça1 o.
14.6. A existencia e a atuaça1 o da fiscalizaça1 o em nada restringem a responsabilidade u+ nica, integral e exclusiva do
fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contrataça1 o, aC s implicaço1 es pro+ ximas e remotas
perante o Municí+pio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de irregularidade decorrentes da
execuça1 o contratual na1 o implica em corresponsabilidade do Municí+pio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
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Fornecedor, sem prejuí+zo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuí+zos apurados e
imputados aC s falhas em suas atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentaça1 o
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuça1 o de seu objeto, na1 o mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuça1 o do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara+ impedido de licitar e
contratar com a Administraça1 o Pu+ blica e, sera+ descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí+zo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominaço1 es legais.
15.2. A Administraça1 o podera+ ainda, garantida a pre+ via defesa da Contratada, que devera+ ser apresentada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaça1 o, sem prejuí+zo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as
seguintes sanço1 es:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigí+veis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contrataça1 o em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo na1 o fornecimento do objeto deste Prega1 o,
calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação
da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação
dos serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos,
nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a
ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores,
a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas
aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade
da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior
ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
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15.3. As penalidades previstas neste item tem cara+ ter de sança1 o administrativa, consequentemente, a sua aplicaça1 o
na1 o exime a empresa contratada, da reparaça1 o das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura
Municipal de Tangara+ da Serra.
15.4. Nas hipo+ teses de apresentaça1 o de documentaça1 o inverossí+mil, cometimento de fraude ou comportamento de
modo inidoneo, a licitante podera+ sofrer, ale+ m dos procedimentos cabí+veis de atribuiça1 o desta instituiça1 o e do
previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanço1 es adiante previstas, que podera1 o ser aplicadas
cumulativamente:
15.41. Desclassificaça1 o ou inabilitaça1 o, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta ja+ estiver assinada, procedendo-se a paralisaça1 o do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Independente de sua transcriça1 o, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitaça1 o, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRADO no prega1 o fara1 o parte desta Ata de
Registro de Preços.
16.2. Aos casos omissos aplicar-se-a1 o as demais disposiço1 es constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplica+ veis a espe+ cie.
16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas aC s seguintes disposiço1 es:
a) todas as alteraço1 es que se fizerem necessa+ rias sera1 o registradas por interme+ dio de lavratura de termo aditivo aC
presente Ata de Registro de Preços.
b) e+ vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaça1 o financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questo1 es oriundas da presente Ata de Registro de Preços sera+ competente o
foro da Comarca de Tangara+ da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que,
lida e achada conforme, e+ assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signata+ rios deste instrumento e
pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitaça1 o.

Tangara+ da Serra – MT, 27 de maio de 2022.

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

LUCIANO DA SILVA GOIS
SEC. MUN. DE ESPORTES

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SEC. MUN. DE SAÚDE

MARCIA R. KISS S.CASTRO CARDOSO
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WELINGTON MACHADO RONDON
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

MAGNO CESAR FERREIRA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

ADÃO LEITE FILHO
SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

ROGERIO RIO
SEC. MUN. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 - 006
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e sete ias do mes de maio do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na
Avenida Brasil nº 2.351 - N - 2º Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Ce+ dula de
Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR e a empresa BRASFERMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.503.644/0001-00, com sede na
AV PRUDENTE DE MORAIS, N° 55 – BELO HORIZONTE-MG – CEP:30350-093, telefone de contato: (31)33472628 / (31) 3296-5699 / (31) 3296-6063 / (31) 98726-1565, e-mail: brasferma@yahoo.com.br, neste ato,
representada pelo Sr. Carlos Fernando Rosa Pereira, brasileiro, portador da Ce+ dula de identidade CI nº 38265
expedida pelo Ministe+ rio da Aerona+ utica, inscrito no CPF/MF sob o nº 967.646.198-91, denominada
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Municipal nº 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alteraçoC es posteriores, firmar a
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Municí+pio de
Tangara+ da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o para+ grafo u+ nico do artigo 38, da Lei nº 8.666/1993, e
ainda mediante as cla+ usulas e condiçoC es seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE USO DIVERSO , PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificaçoC es contidas no Termo de
Referencia e demais exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do PregaC o Eletronico nº
043/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços Nº 043/2022 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 131/2022, do qual e+ parte integrante e
complementar, vinculando-se, ainda, aI proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços tera+ vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Apo+ s cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, sera+ considerado documento
vinculativo, obrigacional, com caracterí+sticas de compromisso para futura contrataçaC o nas condiçoC es
estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. No preço contratado ja+ se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente tenham relaçaC o com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
onus por despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicaçaC o dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata seraC o
publicados no Dia+ rio Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Dia+ rio Oficial Eletronico dos Municí+pios
do Estado de Mato Grosso- AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br .
CLÁUSULA QUINTA – DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotara+ a pra+ tica de todos os atos necessa+ rios ao controle e administraçaC o da
presente Ata.
5.2. Em decorrencia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitato+ rio, ficam
registrados, para contrataçoC es futuras, os preços unita+ rios e respectivos fornecedores classificados, conforme
abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)
ITEM

DESCRIÇÃO

27

CAVALETE MECAJ NICO CAP. 10 TON. OU ACIMA (CONJ. C/
1
PAR.) C/ REGULAGEM AUTO TRAVANTE, DE ALTURA
MIKNIMA DE 720 MM E ALTURA MAK XIMA 1200 MM.
EXCLUSIVO ME/EPP

MEDIDA QUIANT

UN

11
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DESMONTADORA DE PNEUS PARA MAQUINAS
AGRIKCOLAS E CAMINHAN O DE 14" AK 42" POL. C/
OPERAÇAN O ELETRO HIDRAK ULICA, C/ MOTOR HIDRAU.
DE AJUSTE DE PRESSAN O, DEVERAK POSSUIR ROTAÇAN O DA
GARRA NO SENTIDO HORAK RIO E ANTI HORAK RIO, E
AJUSTE AUTOM. DE FORÇA, OPERAÇAN O ELETRO
HIDRAK ULICA, C/ MOTOR DE BOMBEAR MIKNIMO DE
2.2KW BIVOLT TRIFAK SICO. E MOTOR ROTATIVO
MIKNIMO DE 2.2 KW. DIAJ METRO MAK XIMO DA RODA DE
NO
MIKNIMO
2.300 MM, LARGURA MAK XIMA ACEITAK VEL DA RODA DE
NO MIKNIMO 1.500 MM, PESO MAK XIMO ACEITAK VEL DA
RODA DE NO MINEMO 500 KG, KIT FERRAMENTAS
BAK SICAS COMO ESPATULAS, ALICATES, E DEMAIS
ESPECIFICAS DE USO, SUPORTES, CHASSIS REFORÇADO
PLENO FUNCIONAMENTO.

UN

2

CARTECH - CT-870

Rubrica:________

71.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Conforme o Decreto Federal nº 7892/2013, durante a vigencia da ata, os preços registrados poderaC o ser revistos
em decorrencia de eventual reduçaC o dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou
bens registrados, cabendo ao o+ rgaC o gerenciador promover as negociaçoC es junto aos fornecedores, observadas as
disposiçoC es contidas na alí+nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o o+ rgaC o
gerenciador convocara+ os fornecedores para negociarem a reduçaC o dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que naC o aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado seraC o liberados do
compromisso assumido, sem aplicaçaC o de penalidade.
6.4. A ordem de classificaçaC o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observara+ a
classificaçaC o original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor naC o puder cumprir o
compromisso, o o+ rgaC o gerenciador podera+ ;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçaC o ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaçaC o da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaçaC o.
6.6. NaC o havendo exito nas negociaçoC es, o o+ rgaC o gerenciador devera+ proceder aI revogaçaC o da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabí+veis para obtençaC o da contrataçaC o mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera+ cancelado quando:
a) descumprir as condiçoC es da ata de registro de preços;
b) naC o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela AdministraçaC o, sem
justificativa aceita+ vel;
c) naC o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior aI queles praticados no mercado;
6.8. O cancelamento de registros nas hipo+ teses previstas acima, sera+ formalizado por despacho do o+ rgaC o gerenciador,
assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podera+ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razaC o de interesse pu+ blico;
b) a pedido do fornecedor.
6.10. A revisaC o sera+ precedida de pesquisa pre+ via no mercado fornecedor, banco de dados, í+ndices ou tabelas oficiais
e/ou outros meios disponí+veis para levantamento das condiçoC es de mercado, envolvendo todos os elementos para
fins de graduar a justa remuneraçaC o do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisaC o de deferir ou rejeitar o
pedido.
6.11. O OK rgaC o Gerenciador devera+ decidir sobre a revisaC o dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo
ma+ ximo de 15 (quinze) dias u+ teis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para ana+ lise e julgamento de eventual pedido de revisaC o de preços, seraC o contados da data do
protocolo e entrega completa da documentaçaC o comprobato+ ria pela contratada. Ate+ a decisaC o final da AdministraçaC o
Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela a+ rea requisitante, devera+ ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor.
6.11.2. A recusa injustificada da beneficia+ ria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara+ a aplicaçaC o das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. A AdministraçaC o, reconhecendo o desequilí+brio economico financeiro, procedera+ aI revisaC o dos valores
pactuados.
6.13. Na hipo+ tese da beneficia+ ria naC o efetuar a adequaçaC o dos preços aos de mercado, o OK rgaC o Gerenciador, a seu
crite+ rio podera+ cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
CARLOS FERNANDO
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6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, cancelar,
total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor
recursos, ou a indenizações.
6.15. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA SÉTIMA DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ ter o seu registro de preços revogado na Ata, por interme+ dio de processo
administrativo especí+fico, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
7.2. A revogaçaC o do seu registro podera+ ser:
7.2.1. A pedido do pro+ prio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigencias da Ata, por ocorrencia de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO naC o aceitar reduzir o preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior
aI queles praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiçaC o de habilitaçaC o ou qualificaçaC o te+ cnica exigida no
processo licitato+ rio;
c) por razoC es de interesse pu+ blico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO naC o cumprir as obrigaçoC es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO naC o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitaçoC es
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipo+ tese de inexecuçaC o total ou parcial das condiçoC es estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitaçoC es dela decorrentes.
7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO tera+ o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condiçoC es da Ata de Registro de Preços;
b) naC o aceitar reduzir seus preços registrados na hipo+ tese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razoC es de interesse pu+ blico.
7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipo+ teses previstas, assegurados o contradito+ rio e a ampla defesa, sera+
formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuçaC o contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipo+ teses acima, concluí+do o processo, o OK RGAN O GERENCIADOR fara+ o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informara+ aos proponentes a nova ordem de registro.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata sera+ divulgada no portal da internet www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. SaC o obrigaçoC es do o+ rgaC o gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaçoC es necessa+ rias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigaçoC es contraí+das;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos aI execuçaC o da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizaçaC o
dos produtos, aI exigencia de condiçoC es estabelecidas no Edital e aI proposta de aplicaçaC o de sançoC es;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiçoC es estabelecidas na ata, no instrumento convocato+ rio e seus
anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiçoC es estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados saC o os mais vantajosos para a AdministraçaC o, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaçoC es dos preços registrados e a aplicaçaC o de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaçoC es assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalizaçaC o exercida pelo OK rgaC o Gerenciador naC o excluira+ ou reduzira+ a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pela completa e perfeita execuçaC o da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1. Constituem obrigaçoC es do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
ContrataçaC o:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessa+ rios ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluí+das no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, maC o-de-obra, fretes, embalagens,
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seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessa+ rias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1.2. Apo+ s a homologaçaC o da licitaçaC o, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, relativo ao objeto
adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaçaC o solicitados, em estrita conformidade com as disposiçoC es e
especificaçoC es do edital da licitaçaC o, de acordo com o termo de referencia, proposta de preços apresentada.
10.1.4. Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas aI
entrega, de acordo com a especificaçaC o e demais condiçoC es estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”, com
especificaçaC o e quantidade rigorosamente identicas ao discriminado;
10.1.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos II e III,
deste Edital;
10.1.6. Comunicar aI Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, apo+ s o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigaçoC es de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdencia+ ria, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaçaC o ao
pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaçaC o.
10.1.8. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminaçoC es contidas no Termo de Referencia, sem defeitos
ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiçoC es de armazenamento e
uso, de forma que garanta a sua integridade e naC o sejam danificados durante as operaçoC es de transporte, carga e
descarga, conforme determina a LegislaçaC o vigente, sob pena de naC o recebimento dos mesmos.
10.1.9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, aI s suas expensas, no total ou em parte, os produtos que naC o atendam o padraC o de qualidade exigido, ou em
que se verificarem defeitos ou incorreçoC es resultantes do fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificaçaC o que lhe for entregue oficialmente.
10.1.9.1. Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a
partir do recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fabricante de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de
fabricação e desempenho dos materiais elétricos, quando submetidos a uso e conservação normais, com
todos os custos decorrentes de substituição de produtos, por conta da CONTRATADA.
10.1.10. Manter, durante a vigencia da da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, as condiçoC es de habilitaçaC o
exigidas no Edital;
10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuçaC o do objeto do contrato;
10.1.12. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuçaC o do objeto do contrato;
10.1.13. NaC o subcontratar o objeto da presente licitaçaC o, sem o consentimento pre+ vio do contratante, o qual, caso
haja, sera+ dado por escrito:
10.1.14. Promover por sua conta, atrave+ s de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execuçaC o do objeto deste edital;
10.1.15. Acatar a fiscalizaçaC o do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que devera+ ter suas solicitaçoC es
atendidas imediatamente;
10.1.16. Responder pelos danos causados diretamente aI AdministraçaC o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuçaC o do contrato, naC o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçaC o ou o acompanhamento
pelo o+ rgaC o interessado. conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
10.1.17. Credenciar junto ao Municí+pio de Tangara+ da Serra-MT funciona+ rio(s) que atendera+ (aC o) aI s solicitaçoC es dos
produtos objeto deste pregaC o, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para
atender aI s requisiçoC es;
10.1.18. Cumprir todas as demais obrigaçoC es impostas por este edital e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
11.1. O objeto desta licitaçaC o refere-se a uma estimativa de utilizaçaC o dos produtos, a serem aplicadas durante 12
(doze) meses; assim, naC o poderaC o ser executados em uma u+ nica parcela, devendo haver execuçoC es parciais, de forma
a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiçoC es emitidas pelo OK rgaC o solicitante.
11.2. A licitante vencedora devera+ fornecer o objeto em estrita conformidade com disposiçoC es e especificaçoC es do
edital da licitaçaC o, de acordo com o Termo de Referencia e aI proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que devera+ estar devidamente
assinada e publicada, nos termos legais, sera+ celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda AutorizaçaC o de
Fornecimento especí+fico a crite+ rio da AdministraçaC o.
11.4. A entrega dos produtos, sera+ de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, atrave+ s de
servidores previamente autorizados, faraC o as solicitaçoC es dos produtos junto aI contratada, mediante formula+ rio pro+ prio
de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsa+ vel.
11.4.1. Os equipamentos deverão ser entregue com 01 (um) Manual de peças (aplicação e código), 01 (um)
Manual de Operação, em vias impresso e em mídia digital, ambos em língua portuguesa, atualizado conforme
a série e versão do bem.
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11.4.2. Manual de garantia total, acompanhado de documento de compromisso de RESPONSABILIDADE DE
GARANTIA TOTAL, assistida no local de operação, sem custos de translado ou estadia dos profissionais.
11.5. A contratada devera+ efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da requisiçaC o e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogaçaC o deste, devidamente
justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.5.1. Caso naC o seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar sera+
convocada para o fornecimento do objeto.
11.6. Os produtos solicitados deveraC o ser entregues no Almoxarifado Central do Municí+pio, localizado na Av. Brasil nº
2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela AdministraçaC o, na presença do encarregado do Setor, em
conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e hora+ rio comercial, onde a mesma tera+ o prazo de até
03 (três) dias úteis dias para aceitar os materiais.
11.7. Todo o material fornecido devera+ estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiçoC es de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e naC o sejam danificados durante as operaçoC es de
transporte, carga e descarga, conforme determina a LegislaçaC o vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem
quaisquer onus ao municí+pio, caso as exigencias naC o sejam atendidas.
11.8. A contratada devera+ se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, naC o podendo apresentar
deficiencias te+ cnicas, assim como pela adequaçaC o do mesmo aI s exigencias deste Termo e da licitaçaC o.
11.9. Os produtos deveraC o estar de acordo com as exigencias do Co+ digo de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos ví+cios de qualidade ou quantidade que os tornem impro+ prios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
11.9.1. As ferramentas deveraC o possuir as garantias mí+nimas previstas em lei, contados a partir do seu recebimento
definitivo. Essa garantia devera+ abranger todo e qualquer defeito de fabricaçaC o e desempenho dos materiais, quando
submetidos a uso e conservaçaC o normais.
11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficara+ a cargo do servidor responsa+ vel pelo
Departamento de Almoxarifado, designado pela AdministraçaC o Municipal, que devera+ proceder aI avaliaçaC o de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.12. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, os produtos entregues e naC o aceitos pelo Contratante, em funçaC o da existencia de irregularidades,
incorreçoC es, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificaçaC o que lhe for entregue oficialmente, sem
onus adicional para a Contratante, sem o que sera+ convocada a segunda classificada, sem prejuí+zo da aplicaçaC o das
sançoC es previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Co+ digo de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE naC o sera+ obrigada a firmar as
contrataçoC es que dela podera+ advir, facultando-se a realizaçaC o de licitaçaC o especí+fica para a aquisiçaC o pretendida,
sendo assegurado ao beneficia+ rio do registro preferencia de fornecimento em igualdade de condiçoC es.
11.14. O municí+pio reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela licitante
vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigencias da ARP – Ata de Registro de Preços, podendo, quando
necessa+ rio, solicitar documentos comprobato+ rios para fins de verificaçaC o.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da presente licitaçaC o, sera+ recebido pela Secretaria Municipal de AdministraçaC o, atrave+ s do
Encarregado do Almoxarifado Central do municí+pio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos,
o qual devera+ atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto sera+ recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou ComissaC o, que procedera+ a conferencia de sua conformidade
com as especificaçoC es, caso naC o haja qualquer impropriedade explí+cita, sera+ aceito esse recebimento;
b) Definitivamente, em ate+ 03 (três) dias úteis, apo+ s o recebimento proviso+ rio, mediante, “atesto” na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequaçaC o aos termos contratuais e aferiçaC o do direito ao pagamento.
12.2. O recebimento e a aceitaçaC o do objeto desta licitaçaC o, estaC o condicionados ao enquadramento nas especificaçoC es
do objeto, descritas no Termo de Referencia (Anexo II) e obedeceraC o ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus
para+ grafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplica+ vel.
12.3. O Municí+pio reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo
estes ser substituí+dos ou complementados, aI s expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao
recebimento de adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, naC o exclui a responsabilidade do FORNECEDOR
REGISTRADO quanto aos ví+cios ocultos, ou seja, so+ manifestados quando da sua normal utilizaçaC o pela Secretaria
requisitante, nos termos do Co+ digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
12.5. A contratante indicara+ servidor responsa+ vel, designado para esse fim que, anotara+ em registro pro+ prio todas as
ocorrencias relacionadas com a execuçaC o do objeto, determinando o que for necessa+ rio aI regularizaçaC o das faltas ou
defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO

Assinado por 9 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA, VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, WELINGTON MACHADO RONDON, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS, MÁRCIA KISS , ADAO LEITE FILHO
, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA e ROGÉRIO RIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3AF0-C5D7-5569-4D7D e informe o código 3AF0-C5D7-5569-4D7D

P. M. T. S. / CPL
FL:_________

Assinado de forma
CARLOS
digital por CARLOS
FERNANDO
FERNANDO
ROSA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil n° 2351-N – Bairro jardim Europa
– CEP: 78.300-ROSA
901 – Tangará
da Serra
– MT
TEL.: (65) 3311-4800 – email: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br
PEREIRA:9676461 PEREIRA:96764619891
Dados: 2022.05.27
5
9891
17:39:06 -03'00'

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

Assinado por 9 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA, VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, WELINGTON MACHADO RONDON, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS, MÁRCIA KISS , ADAO LEITE FILHO
, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA e ROGÉRIO RIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3AF0-C5D7-5569-4D7D e informe o código 3AF0-C5D7-5569-4D7D

P. M. T. S. / CPL
FL:_________

Rubrica:________

13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagara+ a CONTRATANTE aI
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer onus ou acre+ scimo;
13.2. Os pagamentos seraC o efetuados apo+ s a apresentaçaC o da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por servidor responsa+ vel da CONTRATANTE, acompanhada da certidaC o negativa de de+ bitos relativos aos tributos
federais e aI divida ativa da uniaC o e ContribuiçoC es Previdencia+ rias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaçaC o junto ao FGTS e certidaC o negativa de de+ bitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate+ 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos seraC o creditados em favor da Contratada, por meio de depo+ sito Banca+ rio em conta corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agencia, localidade e nu+ mero da conta corrente em que devera+ ser
efetivado o cre+ dito.
13.3. Na ocorrencia de rejeiçaC o da nota fiscal, motivada por erros ou incorreçoC es, o prazo estipulado no subitem
anterior passara+ a ser contado a partir da data da sua reapresentaçaC o.
13.4. A Contratada devera+ , obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ identico ao apresentado para fins de
habilitaçaC o no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
14.1. A fiscalizaçaC o da contrataçaC o decorrente do edital, cabera+ respectivamente aI Secretaria Municipal de
AdministraçaC o e demais Secretarias requisitantes, que determinara+ o que for necessa+ rio para regularizar faltas ou
defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalizaçaC o dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, seraC o designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
02) Secretaria de Educação – Fiscal: Edison Roque Correia, Suplente: Nivaldo Bortoluzzi;
03) Secretaria de Saúde – Fiscal: Joaquim Cabloco Landim, Suplente: Daniela Nascimento de Arruda;
05) Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento: Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Erick Lemes Pereira;
06) Secretaria de Esportes – Fiscal: Aure+ lio Epaminondas da Silva, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
08) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fiscal: Sirlene Rodrigues, Suplente: Edna Maria Gomes Pereira
Granville;
09) Secretaria de Infraestrutura – Fiscal: Ademar Pereira Sobrinho, Suplente: Jose+ Cla+ udio de Freitas;
10) Secretaria de Agricultura, Pecuaria. e Abastecimento – Fiscal: Kelvin Shin-It Kabeya, Suplente: Eder
Richardson da Silva;
13) Secretaria de Meio Ambiente – Fiscal: Alcir Petrinca, Suplente: Gabriel Ne+ ia Eberhardt;
14) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Fiscal: Genaldo Ferreira dos Santos, Suplente: Solange Silva
Oliveira Porta;
14.2.1. Competira+ aos responsa+ veis pela fiscalizaçaC o acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observancia
aI s quantidades ma+ ximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificaçoC es do edital, bem
como, dirimir as du+ vidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciencia de tudo ao licitante adjudicado,
conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Fica reservado aI fiscalizaçaC o, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duvidoso naC o previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que naC o acarrete onus para
o Municí+pio ou modificaçaC o na contrataçaC o.
14.4. As decisoC es que ultrapassarem a competencia do fiscal do Municí+pio, deveraC o ser solicitadas formalmente pela
Contratada, aI autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo ha+ bil para a adoçaC o de medidas
convenientes.
14.5. A Contratada devera+ aceitar, antecipadamente, todos os me+ todos de inspeçaC o, verificaçaC o e controle a serem
adotados pela fiscalizaçaC o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaçoC es, esclarecimentos,
soluçoC es e comunicaçoC es de que esta necessitar e que forem julgados necessa+ rios ao cumprimento do objeto da
presente licitaçaC o.
14.6. A existencia e a atuaçaC o da fiscalizaçaC o em nada restringem a responsabilidade u+ nica, integral e exclusiva do
fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contrataçaC o, aI s implicaçoC es pro+ ximas e remotas
perante o Municí+pio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de irregularidade decorrentes da
execuçaC o contratual naC o implica em corresponsabilidade do Municí+pio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
Fornecedor, sem prejuí+zo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuí+zos apurados e
imputados aI s falhas em suas atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentaçaC o
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçaC o de seu objeto, naC o mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuçaC o do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara+ impedido de licitar e
contratar com a AdministraçaC o Pu+ blica e, sera+ descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí+zo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominaçoC es legais.
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15.2. A AdministraçaC o podera+ ainda, garantida a pre+ via defesa da Contratada, que devera+ ser apresentada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaçaC o, sem prejuí+zo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as
seguintes sançoC es:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigí+veis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contrataçaC o em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo naC o fornecimento do objeto deste PregaC o,
calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação
da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação
dos serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos,
nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a
ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores,
a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas
aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade
da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior
ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades previstas neste item tem cara+ ter de sançaC o administrativa, consequentemente, a sua aplicaçaC o
naC o exime a empresa contratada, da reparaçaC o das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura
Municipal de Tangara+ da Serra.
15.4. Nas hipo+ teses de apresentaçaC o de documentaçaC o inverossí+mil, cometimento de fraude ou comportamento de
modo inidoneo, a licitante podera+ sofrer, ale+ m dos procedimentos cabí+veis de atribuiçaC o desta instituiçaC o e do
previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sançoC es adiante previstas, que poderaC o ser aplicadas
cumulativamente:
15.41. DesclassificaçaC o ou inabilitaçaC o, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta ja+ estiver assinada, procedendo-se a paralisaçaC o do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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16.1. Independente de sua transcriçaC o, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitaçaC o, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRADO no pregaC o faraC o parte desta Ata de
Registro de Preços.
16.2. Aos casos omissos aplicar-se-aC o as demais disposiçoC es constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplica+ veis a espe+ cie.
16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas aI s seguintes disposiçoC es:
a) todas as alteraçoC es que se fizerem necessa+ rias seraC o registradas por interme+ dio de lavratura de termo aditivo aI
presente Ata de Registro de Preços.
b) e+ vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaçaC o financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questoC es oriundas da presente Ata de Registro de Preços sera+ competente o
foro da Comarca de Tangara+ da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que,
lida e achada conforme, e+ assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signata+ rios deste instrumento e
pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de LicitaçaC o.

Tangara+ da Serra – MT, 27 de maio de 2022.

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

LUCIANO DA SILVA GOIS
SEC. MUN. DE ESPORTES
MARCIA R. KISS S.CASTRO CARDOSO
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SEC. MUN. DE SAÚDE

MAGNO CESAR FERREIRA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

WELINGTON MACHADO RONDON
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

ADÃO LEITE FILHO
SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO

ROGERIO RIO
SEC. MUN. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

Rubrica:________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 - 007
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e sete dias do mes de maio do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na Avenida
Brasil nº 2.351 - N - 2º Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Ce+ dula de Identidade 03913902
- SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa
COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.709.219/000, com sede na Av. Jose+ Oscar
Salazar, Nº757, Tres Vendas, Erechim - Rs, CEP: 99.713-042, Fone (54) 99694-0906, e-mail:
comercioere@hotmail.com, neste ato, representada pela Srª Milena da Rocha Provim, brasileira, empresa+ ria,
portadora da Ce+ dula de identidade RG nº 2113378141 SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 029.119.050-24,,
denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Municipal nº 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alteraço? es posteriores, firmar a
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Municí+pio de
Tangara+ da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o para+ grafo u+ nico do artigo 38, da Lei nº 8.666/1993, e ainda
mediante as cla+ usulas e condiço? es seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE USO DIVERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificaço? es contidas no Termo de Referencia e demais
exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Prega? o Eletronico nº 043/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº
043/2022 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 131/2022, do qual e+ parte integrante e complementar,
vinculando-se, ainda, aF proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços tera+ vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Apo+ s cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, sera+ considerado documento
vinculativo, obrigacional, com caracterí+sticas de compromisso para futura contrataça? o nas condiço? es estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. No preço contratado ja+ se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relaça? o com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer onus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicaça? o dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata sera? o publicados no
Dia+ rio Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Dia+ rio Oficial Eletronico dos Municí+pios do Estado de Mato
Grosso- AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA QUINTA – DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotara+ a pra+ tica de todos os atos necessa+ rios ao controle e administraça? o da presente
Ata.
5.2. Em decorrencia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitato+ rio, ficam registrados,
para contrataço? es futuras, os preços unita+ rios e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)
MARCA

VALOR
UNITÁRIO

56

HUSQVARNA

213,00

UN

61

HUSQVARNA

119,99

FILTROS DE AR COMPATIHVEL COM TRATOR CORTADOR
DE GRAMA DE NO MIHNIMO 25CV. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

71

HUSQVARNA

126,99

FILTROS DE COMBUSTIHVEL COMPATIHVEL COMTRATOR
CORTADOR DE GRAMA DE NO MIHNIMO 20CV.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

61

HUSQVARNA

55,00

UN

71

HUSQVARNA

69,00

ITEM

DESCRIÇÃO

40

CORREIA DE LAG MINA DE CORTE COMPATIHVEL A
MAQUINA COMPATIHVEL COM TRATOR CORTADOR DE
GRAMA DE NO MIHNIMO 20CV. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

52

FILTROS DE AR COMPATIHVEL COM TRATOR CORTADOR
DE GRAMA DE NO MIHNIMO 20CV. EXCLUSIVO ME/EPP

53
54
55

FILTROS DE COMBUSTIHVEL COMPATIHVEL COMTRATOR
CORTADOR DE GRAMA DE NO MIHNIMO 25CV.

MEDIDA QUIANT
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EXCLUSIVO ME/EPP
LAG MINAS DE CORTE COMPATIHVEL COM TRATOR
CORTADOR DE GRAMA DE NO MIHNIMO 20CV.

UN

58

HUSQVARNA

120,00

LUBRIFICANTE COMPATIHVEL COM TRATOR CORTADOR
DE GRAMA DE NO MIHNIMO 20CV (1L). EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

90

LUBRAX

28,42

LUBRIFICANTE COMPATIHVEL COM TRATOR CORTADOR
DE GRAMA DE NO MIHNIMO 25CV (1L). EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

100

LUBRAX

28,42

88

MOTOSERRA COM PROPULSOR A GASOLINA ACIMA DE
4,4 KW E 76,5 CM³; FAIXA DE ROTAÇAR O ENTRE 2500 AH
13500 RPM; RESERVATOH RIO CAPACIDADE MIHNIMA DE
0,80 LTS E PESO MAH XIMO DE 7,6KG; SABRE DE 60 CM OU
MAIOR. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

9

HUSQVARNA 288XP

3.750,00

101

ROÇADEIRAABATERIA–TENSAR O
NOMINAL
APROXIMADAMENTE 36V, PESO APROXIMADO 4.5KG,
DIAG METRO CIHRCULO DE CORTE APROXIMADAMENTE
350MM, REAJUSTE SEMIAUTOMAH TICO DO FIO AO
TOCAR COM O CABEÇOTE DE CORTE NO CHAR O, CABO
CIRCULAR
QUEPOSSIBILITA
REGULAGEM
SEM
FERRAMENTA, MOTOR ELEH TRICO SEM ESCOVAS, TRAVA
DE SEGURANÇA QUE PERMITA O BLOQUEIO E
DESBLOQUEIO DO APARELHO, EVITANDO UM
ARRANQUE INVOLUNTAH RIO DO MOTOR. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

26

HUSQVARNA 115IL

2.365,00

TRATOR CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA COM NO
MIHNIMO
20CV: 655 CM³, 4 TEMPOS; RESERVATOH RIO C/
CAPACIDADE MIHNIMA DE 5,5 LTS DE COMBUSTIHVEL;
PARTIDA ELEH TRICA COM BATERIA 12V; VELOCIDADE A
FRENTE 8 KM E REH 5 KM; CORTADOR DE 2 LAG MINAS
COM
FAIXA
DE
CORTE
MIHNIMA
DE
1,05M COM AJUSTE DE ALTURA MIHNIMO DE 25MM

UN

9

HUSQVARNA

20.399,00

72
77

78

111
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CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Conforme o Decreto Federal nº 7892/2013, durante a vigencia da ata, os preços registrados podera? o ser revistos
em decorrencia de eventual reduça? o dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou
bens registrados, cabendo ao o+ rga? o gerenciador promover as negociaço? es junto aos fornecedores, observadas as
disposiço? es contidas na alí+nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o o+ rga? o
gerenciador convocara+ os fornecedores para negociarem a reduça? o dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que na? o aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado sera? o liberados do
compromisso assumido, sem aplicaça? o de penalidade.
6.4. A ordem de classificaça? o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observara+ a
classificaça? o original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor na? o puder cumprir o
compromisso, o o+ rga? o gerenciador podera+ ;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaça? o ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaça? o da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaça? o.
6.6. Na? o havendo exito nas negociaço? es, o o+ rga? o gerenciador devera+ proceder aF revogaça? o da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabí+veis para obtença? o da contrataça? o mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera+ cancelado quando:
a) descumprir as condiço? es da ata de registro de preços;
b) na? o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraça? o, sem
justificativa aceita+ vel;
c) na? o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior aF queles praticados no mercado;
6.8. O cancelamento de registros nas hipo+ teses previstas acima, sera+ formalizado por despacho do o+ rga? o gerenciador,
assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podera+ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
MILLENA DA
a) por raza? o de interesse pu+ blico;
ROCHA
b) a pedido do fornecedor.
PROVIM:
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6.10. A revisa? o sera+ precedida de pesquisa pre+ via no mercado fornecedor, banco de dados, í+ndices ou tabelas oficiais
e/ou outros meios disponí+veis para levantamento das condiço? es de mercado, envolvendo todos os elementos para
fins de graduar a justa remuneraça? o do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisa? o de deferir ou rejeitar o
pedido.
6.11. O OH rga? o Gerenciador devera+ decidir sobre a revisa? o dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo
ma+ ximo de 15 (quinze) dias u+ teis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para ana+ lise e julgamento de eventual pedido de revisa? o de preços, sera? o contados da data do
protocolo e entrega completa da documentaça? o comprobato+ ria pela contratada. Ate+ a decisa? o final da Administraça? o
Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela a+ rea requisitante, devera+ ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor.
6.11.2. A recusa injustificada da beneficia+ ria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara+ a aplicaça? o das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. A Administraça? o, reconhecendo o desequilí+brio economico financeiro, procedera+ aF revisa? o dos valores
pactuados.
6.13. Na hipo+ tese da beneficia+ ria na? o efetuar a adequaça? o dos preços aos de mercado, o OH rga? o Gerenciador, a seu
crite+ rio podera+ cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, cancelar,
total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor
recursos, ou a indenizações.
6.15. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA SÉTIMA DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ ter o seu registro de preços revogado na Ata, por interme+ dio de processo
administrativo especí+fico, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
7.2. A revogaça? o do seu registro podera+ ser:
7.2.1. A pedido do pro+ prio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigencias da Ata, por ocorrencia de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO na? o aceitar reduzir o preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior
aF queles praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiça? o de habilitaça? o ou qualificaça? o te+ cnica exigida no
processo licitato+ rio;
c) por razo? es de interesse pu+ blico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO na? o cumprir as obrigaço? es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO na? o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitaço? es
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipo+ tese de inexecuça? o total ou parcial das condiço? es estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitaço? es dela decorrentes.
7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO tera+ o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condiço? es da Ata de Registro de Preços;
b) na? o aceitar reduzir seus preços registrados na hipo+ tese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razo? es de interesse pu+ blico.
7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipo+ teses previstas, assegurados o contradito+ rio e a ampla defesa, sera+
formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuça? o contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipo+ teses acima, concluí+do o processo, o OH RGAR O GERENCIADOR fara+ o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informara+ aos proponentes a nova ordem de registro.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata sera+ divulgada no portal da internet www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. Sa? o obrigaço? es do o+ rga? o gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaço? es necessa+ rias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigaço? es contraí+das;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos aF execuça? o da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizaça? o
dos produtos, aF exigencia de condiço? es estabelecidas no Edital e aF proposta de aplicaça? o de sanço? es;
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9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiço? es estabelecidas na ata, no instrumento convocato+ rio e seus
anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiço? es estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados sa? o os mais vantajosos para a Administraça? o, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaço? es dos preços registrados e a aplicaça? o de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaço? es assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalizaça? o exercida pelo OH rga? o Gerenciador na? o excluira+ ou reduzira+ a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pela completa e perfeita execuça? o da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1. Constituem obrigaço? es do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Contrataça? o:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessa+ rios ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluí+das no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, ma? o-de-obra, fretes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessa+ rias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1.2. Apo+ s a homologaça? o da licitaça? o, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, relativo ao objeto
adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaça? o solicitados, em estrita conformidade com as disposiço? es e
especificaço? es do edital da licitaça? o, de acordo com o termo de referencia, proposta de preços apresentada.
10.1.4. Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas aF
entrega, de acordo com a especificaça? o e demais condiço? es estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”, com
especificaça? o e quantidade rigorosamente identicas ao discriminado;
10.1.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos II e III,
deste Edital;
10.1.6. Comunicar aF Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, apo+ s o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigaço? es de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdencia+ ria, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaça? o ao
pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaça? o.
10.1.8. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminaço? es contidas no Termo de Referencia, sem defeitos
ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço? es de armazenamento e
uso, de forma que garanta a sua integridade e na? o sejam danificados durante as operaço? es de transporte, carga e
descarga, conforme determina a Legislaça? o vigente, sob pena de na? o recebimento dos mesmos.
10.1.9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, aF s suas expensas, no total ou em parte, os produtos que na? o atendam o padra? o de qualidade exigido, ou em
que se verificarem defeitos ou incorreço? es resultantes do fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificaça? o que lhe for entregue oficialmente.
10.1.9.1. Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a
partir do recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fabricante de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de
fabricação e desempenho dos materiais elétricos, quando submetidos a uso e conservação normais, com
todos os custos decorrentes de substituição de produtos, por conta da CONTRATADA.
10.1.10. Manter, durante a vigencia da da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, as condiço? es de habilitaça? o
exigidas no Edital;
10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuça? o do objeto do contrato;
10.1.12. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuça? o do objeto do contrato;
10.1.13. Na? o subcontratar o objeto da presente licitaça? o, sem o consentimento pre+ vio do contratante, o qual, caso
haja, sera+ dado por escrito:
10.1.14. Promover por sua conta, atrave+ s de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execuça? o do objeto deste edital;
10.1.15. Acatar a fiscalizaça? o do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que devera+ ter suas solicitaço? es
atendidas imediatamente;
10.1.16. Responder pelos danos causados diretamente aF Administraça? o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuça? o do contrato, na? o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaça? o ou o acompanhamento
pelo o+ rga? o interessado. conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
10.1.17. Credenciar junto ao Municí+pio de Tangara+ da Serra-MT funciona+ rio(s) que atendera+ (a? o) aF s solicitaço? es dos
produtos objeto deste prega? o, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para
atender aF s requisiço? es;
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
11.1. O objeto desta licitaça? o refere-se a uma estimativa de utilizaça? o dos produtos, a serem aplicadas durante 12
(doze) meses; assim, na? o podera? o ser executados em uma u+ nica parcela, devendo haver execuço? es parciais, de forma
a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiço? es emitidas pelo OH rga? o solicitante.
11.2. A licitante vencedora devera+ fornecer o objeto em estrita conformidade com disposiço? es e especificaço? es do
edital da licitaça? o, de acordo com o Termo de Referencia e aF proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que devera+ estar devidamente
assinada e publicada, nos termos legais, sera+ celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorizaça? o de
Fornecimento especí+fico a crite+ rio da Administraça? o.
11.4. A entrega dos produtos, sera+ de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, atrave+ s de
servidores previamente autorizados, fara? o as solicitaço? es dos produtos junto aF contratada, mediante formula+ rio pro+ prio
de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsa+ vel.
11.4.1. Os equipamentos deverão ser entregue com 01 (um) Manual de peças (aplicação e código), 01 (um)
Manual de Operação, em vias impresso e em mídia digital, ambos em língua portuguesa, atualizado conforme
a série e versão do bem.
11.4.2. Manual de garantia total, acompanhado de documento de compromisso de RESPONSABILIDADE DE
GARANTIA TOTAL, assistida no local de operação, sem custos de translado ou estadia dos profissionais.
11.5. A contratada devera+ efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da requisiça? o e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogaça? o deste, devidamente
justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.5.1. Caso na? o seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar sera+
convocada para o fornecimento do objeto.
11.6. Os produtos solicitados devera? o ser entregues no Almoxarifado Central do Municí+pio, localizado na Av. Brasil nº
2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administraça? o, na presença do encarregado do Setor, em
conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e hora+ rio comercial, onde a mesma tera+ o prazo de até
03 (três) dias úteis dias para aceitar os materiais.
11.7. Todo o material fornecido devera+ estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço? es de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e na? o sejam danificados durante as operaço? es de
transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaça? o vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem
quaisquer onus ao municí+pio, caso as exigencias na? o sejam atendidas.
11.8. A contratada devera+ se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, na? o podendo apresentar
deficiencias te+ cnicas, assim como pela adequaça? o do mesmo aF s exigencias deste Termo e da licitaça? o.
11.9. Os produtos devera? o estar de acordo com as exigencias do Co+ digo de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos ví+cios de qualidade ou quantidade que os tornem impro+ prios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
11.9.1. As ferramentas devera? o possuir as garantias mí+nimas previstas em lei, contados a partir do seu recebimento
definitivo. Essa garantia devera+ abranger todo e qualquer defeito de fabricaça? o e desempenho dos materiais, quando
submetidos a uso e conservaça? o normais.
11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficara+ a cargo do servidor responsa+ vel pelo
Departamento de Almoxarifado, designado pela Administraça? o Municipal, que devera+ proceder aF avaliaça? o de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.12. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, os produtos entregues e na? o aceitos pelo Contratante, em funça? o da existencia de irregularidades,
incorreço? es, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificaça? o que lhe for entregue oficialmente, sem
onus adicional para a Contratante, sem o que sera+ convocada a segunda classificada, sem prejuí+zo da aplicaça? o das
sanço? es previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Co+ digo de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE na? o sera+ obrigada a firmar as
contrataço? es que dela podera+ advir, facultando-se a realizaça? o de licitaça? o especí+fica para a aquisiça? o pretendida,
sendo assegurado ao beneficia+ rio do registro preferencia de fornecimento em igualdade de condiço? es.
11.14. O municí+pio reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela licitante
vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigencias da ARP – Ata de Registro de Preços, podendo, quando
necessa+ rio, solicitar documentos comprobato+ rios para fins de verificaça? o.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da presente licitaça? o, sera+ recebido pela Secretaria Municipal de Administraça? o, atrave+ s do
Encarregado do Almoxarifado Central do municí+pio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos,
o qual devera+ atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto sera+ recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissa? o, que procedera+ a conferencia de sua conformidade
com as especificaço? es, caso na? o haja qualquer impropriedade explí+cita, sera+ aceito esse recebimento;
b) Definitivamente, em ate+ 03 (três) dias úteis, apo+ s o recebimento proviso+ rio, mediante, “atesto” na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequaça? o aos termos contratuais e aferiça? o do direito ao pagamento.
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12.2. O recebimento e a aceitaça? o do objeto desta licitaça? o, esta? o condicionados ao enquadramento nas especificaço? es
do objeto, descritas no Termo de Referencia (Anexo II) e obedecera? o ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus
para+ grafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplica+ vel.
12.3. O Municí+pio reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo
estes ser substituí+dos ou complementados, aF s expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao
recebimento de adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, na? o exclui a responsabilidade do FORNECEDOR
REGISTRADO quanto aos ví+cios ocultos, ou seja, so+ manifestados quando da sua normal utilizaça? o pela Secretaria
requisitante, nos termos do Co+ digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
12.5. A contratante indicara+ servidor responsa+ vel, designado para esse fim que, anotara+ em registro pro+ prio todas as
ocorrencias relacionadas com a execuça? o do objeto, determinando o que for necessa+ rio aF regularizaça? o das faltas ou
defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagara+ a CONTRATANTE aF
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer onus ou acre+ scimo;
13.2. Os pagamentos sera? o efetuados apo+ s a apresentaça? o da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por servidor responsa+ vel da CONTRATANTE, acompanhada da certida? o negativa de de+ bitos relativos aos tributos
federais e aF divida ativa da unia? o e Contribuiço? es Previdencia+ rias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaça? o junto ao FGTS e certida? o negativa de de+ bitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate+ 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos sera? o creditados em favor da Contratada, por meio de depo+ sito Banca+ rio em conta corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agencia, localidade e nu+ mero da conta corrente em que devera+ ser
efetivado o cre+ dito.
13.3. Na ocorrencia de rejeiça? o da nota fiscal, motivada por erros ou incorreço? es, o prazo estipulado no subitem
anterior passara+ a ser contado a partir da data da sua reapresentaça? o.
13.4. A Contratada devera+ , obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ identico ao apresentado para fins de
habilitaça? o no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
14.1. A fiscalizaça? o da contrataça? o decorrente do edital, cabera+ respectivamente aF Secretaria Municipal de
Administraça? o e demais Secretarias requisitantes, que determinara+ o que for necessa+ rio para regularizar faltas ou
defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalizaça? o dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, sera? o designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
02) Secretaria de Educação – Fiscal: Edison Roque Correia, Suplente: Nivaldo Bortoluzzi;
03) Secretaria de Saúde – Fiscal: Joaquim Cabloco Landim, Suplente: Daniela Nascimento de Arruda;
05) Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento: Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Erick Lemes Pereira;
06) Secretaria de Esportes – Fiscal: Aure+ lio Epaminondas da Silva, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
08) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fiscal: Sirlene Rodrigues, Suplente: Edna Maria Gomes Pereira
Granville;
09) Secretaria de Infraestrutura – Fiscal: Ademar Pereira Sobrinho, Suplente: Jose+ Cla+ udio de Freitas;
10) Secretaria de Agricultura, Pecuaria. e Abastecimento – Fiscal: Kelvin Shin-It Kabeya, Suplente: Eder
Richardson da Silva;
13) Secretaria de Meio Ambiente – Fiscal: Alcir Petrinca, Suplente: Gabriel Ne+ ia Eberhardt;
14) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Fiscal: Genaldo Ferreira dos Santos, Suplente: Solange Silva
Oliveira Porta;
14.2.1. Competira+ aos responsa+ veis pela fiscalizaça? o acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observancia
aF s quantidades ma+ ximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificaço? es do edital, bem
como, dirimir as du+ vidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciencia de tudo ao licitante adjudicado,
conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Fica reservado aF fiscalizaça? o, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duvidoso na? o previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que na? o acarrete onus para
o Municí+pio ou modificaça? o na contrataça? o.
14.4. As deciso? es que ultrapassarem a competencia do fiscal do Municí+pio, devera? o ser solicitadas formalmente pela
Contratada, aF autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo ha+ bil para a adoça? o de medidas
convenientes.
14.5. A Contratada devera+ aceitar, antecipadamente, todos os me+ todos de inspeça? o, verificaça? o e controle a serem
adotados pela fiscalizaça? o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaço? es, esclarecimentos,
soluço? es e comunicaço? es de que esta necessitar e que forem julgados necessa+ rios ao cumprimento do objeto da
presente licitaça? o.
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14.6. A existencia e a atuaça? o da fiscalizaça? o em nada restringem a responsabilidade u+ nica, integral e exclusiva do
fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contrataça? o, aF s implicaço? es pro+ ximas e remotas
perante o Municí+pio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de irregularidade decorrentes da
execuça? o contratual na? o implica em corresponsabilidade do Municí+pio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
Fornecedor, sem prejuí+zo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuí+zos apurados e
imputados aF s falhas em suas atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentaça? o
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuça? o de seu objeto, na? o mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuça? o do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara+ impedido de licitar e
contratar com a Administraça? o Pu+ blica e, sera+ descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí+zo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominaço? es legais.
15.2. A Administraça? o podera+ ainda, garantida a pre+ via defesa da Contratada, que devera+ ser apresentada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaça? o, sem prejuí+zo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as
seguintes sanço? es:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigí+veis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contrataça? o em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo na? o fornecimento do objeto deste Prega? o,
calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação
da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação
dos serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos,
nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a
ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores,
a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas
aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade
da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior
ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
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XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades previstas neste item tem cara+ ter de sança? o administrativa, consequentemente, a sua aplicaça? o
na? o exime a empresa contratada, da reparaça? o das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura
Municipal de Tangara+ da Serra.
15.4. Nas hipo+ teses de apresentaça? o de documentaça? o inverossí+mil, cometimento de fraude ou comportamento de
modo inidoneo, a licitante podera+ sofrer, ale+ m dos procedimentos cabí+veis de atribuiça? o desta instituiça? o e do
previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanço? es adiante previstas, que podera? o ser aplicadas
cumulativamente:
15.41. Desclassificaça? o ou inabilitaça? o, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta ja+ estiver assinada, procedendo-se a paralisaça? o do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Independente de sua transcriça? o, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitaça? o, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRADO no prega? o fara? o parte desta Ata de
Registro de Preços.
16.2. Aos casos omissos aplicar-se-a? o as demais disposiço? es constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplica+ veis a espe+ cie.
16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas aF s seguintes disposiço? es:
a) todas as alteraço? es que se fizerem necessa+ rias sera? o registradas por interme+ dio de lavratura de termo aditivo aF
presente Ata de Registro de Preços.
b) e+ vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaça? o financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questo? es oriundas da presente Ata de Registro de Preços sera+ competente o
foro da Comarca de Tangara+ da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que,
lida e achada conforme, e+ assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signata+ rios deste instrumento e
pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitaça? o.

Tangara+ da Serra – MT, 27 de maio de 2022.

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SEC. MUN. DE SAÚDE

WELINGTON MACHADO RONDON
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

ADÃO LEITE FILHO
SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO

LUCIANO DA SILVA GOIS
SEC. MUN. DE ESPORTES
MARCIA R. KISS S.CASTRO CARDOSO
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAGNO CESAR FERREIRA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

ROGERIO RIO
SEC. MUN. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 - 008
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e sete dias do mes de maio do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na Avenida
Brasil nº 2.351 - N - 2º Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Ce+ dula de Identidade 03913902
- SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA inscrita no cnpj sob o nº 37.247.494/0001-13, com sede na Rua
Pedro Schwertz, 745, Bairro: Cruzeiro, Santa Rosa-RS, CEP:98.789-346, Telefone: (55) 2121-5500 / (54) 9 9904-1904
/ (55) 9 8129 – 1569, E-MAIL: northwest@northwestatacadista.com.br , neste ato, representada pelo sr. Alex Diel
Anschau, brasileiro, So+ cio proprieta+ rio, portador da ce+ dula de identidade RG 5090814129 SJS/RS, inscrito no CPF/MF
sob o nº 026.430.980-48, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alteraço@ es
posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do
Municí+pio de Tangara+ da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o para+ grafo u+ nico do artigo 38, da Lei nº
8.666/1993, e ainda mediante as cla+ usulas e condiço@ es seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE USO DIVERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificaço@ es contidas no Termo de Referencia e demais
exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Prega@ o Eletronico nº 043/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº
043/2022 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 131/2022, do qual e+ parte integrante e complementar,
vinculando-se, ainda, aE proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços tera+ vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Apo+ s cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, sera+ considerado documento
vinculativo, obrigacional, com caracterí+sticas de compromisso para futura contrataça@ o nas condiço@ es estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. No preço contratado ja+ se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relaça@ o com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer onus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicaça@ o dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata sera@ o publicados no
Dia+ rio Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Dia+ rio Oficial Eletronico dos Municí+pios do Estado de Mato
Grosso- AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA QUINTA – DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotara+ a pra+ tica de todos os atos necessa+ rios ao controle e administraça@ o da presente
Ata.
5.2. Em decorrencia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitato+ rio, ficam registrados,
para contrataço@ es futuras, os preços unita+ rios e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)
ITEM

58

61

90

DESCRIÇÃO

MEDIDA QUIANT
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MARCA

VALOR
UNITÁRIO

FURADEIRA DE BANCADA COM 1/2 HP TRIFAI SICA
220/380V, MOTOR 1/2 HP, MANDRIL 5/8. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

5

RAZI - RZ-FB16

1.445,00

INVERSORA PARA SOLDA 220 V, 200A – INVERSOR
PARA SOLDA 200 A, SENSOR DE TEMPERATURA
VENTILAÇAN O POR VENTOINHA LAMPADA INDICADORA
DE ENERGIA PESO MAI XIMO DE 4KG, COMPACTA
EXECUTA SOLDAGENS DE MAIS DE UM TIPO DE
ELETRODO. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

5

INTECH - SMI200

1.175,00

MOTOSSERRA DE USO PROFISSIONAL/FLORESTAL A
GASOLINA COM POTEP NCIA MIINIMA DE 3,5 CV,
CILINDRADA MAI XIMA DE 51CC, SABRE DE NO MIINIMO

UN

9

VULCAN – V 620

1.951,69
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40CM/16”, MOTOR COM CARCAÇA DE MAGNEI SIO,
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIIVEL MIINIMA
DE 0,460 LITROS, CORRENTE DE PERFIL SEMIQUADRADO,
ELO
COM
ESPESSURA
DE
1.6MM/0,063" - PASSO 0.325", PESO MAI XIMO 4.8KG,
NIIVEL DE PRESSAN O SONORA INFERIOR A DB(A), 99,5, NII
VEL DE POTEP NCIA INFERIOR A DB(A) 113 - O PRODUTO
DEVERAI POSSUIR ASSISTEP NCIA TEI CNICA AUTORIZADA
DO FABRICANTE NO MUNICIIPIO DE TANGARAI DA
SERRA – MT. EXCLUSIVO ME/EPP

105

SERRA DE ESQUADRIA 10” POLEGADAS 1600WATS 220
V - POTENCIA MIINIMA DE 1600WATS, ROTAÇAN O POR
MINUTO MIINIMA DE 3.800RPM TAMANHO DO DISCO
10” POLEGADAS, EIXO DE 1”(25,4MM),ALTURA MIINIMA
DE 100MM, ITENS INCLUSO , 01 SERRA DE ESQUADRIA
COM BRAÇO TELESCOI PIO, 01LAMINA DE SERRA 10” DE
NO MIINIMO 80DENTES ATB, 01 COLETOR DE PO, 01
MORSA VERTICAL, 01 CHAVE DUPLA. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

1

INGCO – BMS 18001-9
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1.598,20

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Conforme o Decreto Federal nº 7892/2013, durante a vigencia da ata, os preços registrados podera@ o ser revistos
em decorrencia de eventual reduça@ o dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou
bens registrados, cabendo ao o+ rga@ o gerenciador promover as negociaço@ es junto aos fornecedores, observadas as
disposiço@ es contidas na alí+nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o o+ rga@ o
gerenciador convocara+ os fornecedores para negociarem a reduça@ o dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que na@ o aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado sera@ o liberados do
compromisso assumido, sem aplicaça@ o de penalidade.
6.4. A ordem de classificaça@ o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observara+ a
classificaça@ o original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor na@ o puder cumprir o
compromisso, o o+ rga@ o gerenciador podera+ ;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaça@ o ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaça@ o da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaça@ o.
6.6. Na@ o havendo exito nas negociaço@ es, o o+ rga@ o gerenciador devera+ proceder aE revogaça@ o da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabí+veis para obtença@ o da contrataça@ o mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera+ cancelado quando:
a) descumprir as condiço@ es da ata de registro de preços;
b) na@ o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraça@ o, sem
justificativa aceita+ vel;
c) na@ o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior aE queles praticados no mercado;
6.8. O cancelamento de registros nas hipo+ teses previstas acima, sera+ formalizado por despacho do o+ rga@ o gerenciador,
assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podera+ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por raza@ o de interesse pu+ blico;
b) a pedido do fornecedor.
6.10. A revisa@ o sera+ precedida de pesquisa pre+ via no mercado fornecedor, banco de dados, í+ndices ou tabelas oficiais
e/ou outros meios disponí+veis para levantamento das condiço@ es de mercado, envolvendo todos os elementos para
fins de graduar a justa remuneraça@ o do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisa@ o de deferir ou rejeitar o
pedido.
6.11. O OI rga@ o Gerenciador devera+ decidir sobre a revisa@ o dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo
ma+ ximo de 15 (quinze) dias u+ teis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para ana+ lise e julgamento de eventual pedido de revisa@ o de preços, sera@ o contados da data do
protocolo e entrega completa da documentaça@ o comprobato+ ria pela contratada. Ate+ a decisa@ o final da Administraça@ o
Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela a+ rea requisitante, devera+ ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor.
6.11.2. A recusa injustificada da beneficia+ ria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara+ a aplicaça@ o das penalidades legalmente estabelecidas.
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6.12. A Administraça@ o, reconhecendo o desequilí+brio economico financeiro, procedera+ aE revisa@ o dos valores
pactuados.
6.13. Na hipo+ tese da beneficia+ ria na@ o efetuar a adequaça@ o dos preços aos de mercado, o OI rga@ o Gerenciador, a seu
crite+ rio podera+ cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, cancelar,
total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor
recursos, ou a indenizações.
6.15. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA SÉTIMA DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ ter o seu registro de preços revogado na Ata, por interme+ dio de processo
administrativo especí+fico, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
7.2. A revogaça@ o do seu registro podera+ ser:
7.2.1. A pedido do pro+ prio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigencias da Ata, por ocorrencia de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO na@ o aceitar reduzir o preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior
aE queles praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiça@ o de habilitaça@ o ou qualificaça@ o te+ cnica exigida no
processo licitato+ rio;
c) por razo@ es de interesse pu+ blico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO na@ o cumprir as obrigaço@ es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO na@ o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitaço@ es
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipo+ tese de inexecuça@ o total ou parcial das condiço@ es estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitaço@ es dela decorrentes.
7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO tera+ o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condiço@ es da Ata de Registro de Preços;
b) na@ o aceitar reduzir seus preços registrados na hipo+ tese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razo@ es de interesse pu+ blico.
7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipo+ teses previstas, assegurados o contradito+ rio e a ampla defesa, sera+
formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuça@ o contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipo+ teses acima, concluí+do o processo, o OI RGAN O GERENCIADOR fara+ o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informara+ aos proponentes a nova ordem de registro.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata sera+ divulgada no portal da internet www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. Sa@ o obrigaço@ es do o+ rga@ o gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaço@ es necessa+ rias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigaço@ es contraí+das;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos aE execuça@ o da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizaça@ o
dos produtos, aE exigencia de condiço@ es estabelecidas no Edital e aE proposta de aplicaça@ o de sanço@ es;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiço@ es estabelecidas na ata, no instrumento convocato+ rio e seus
anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiço@ es estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados sa@ o os mais vantajosos para a Administraça@ o, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaço@ es dos preços registrados e a aplicaça@ o de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaço@ es assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalizaça@ o exercida pelo OI rga@ o Gerenciador na@ o excluira+ ou reduzira+ a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pela completa e perfeita execuça@ o da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
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10.1. Constituem obrigaço@ es do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Contrataça@ o:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessa+ rios ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluí+das no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, ma@ o-de-obra, fretes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessa+ rias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1.2. Apo+ s a homologaça@ o da licitaça@ o, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, relativo ao objeto
adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaça@ o solicitados, em estrita conformidade com as disposiço@ es e
especificaço@ es do edital da licitaça@ o, de acordo com o termo de referencia, proposta de preços apresentada.
10.1.4. Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas aE
entrega, de acordo com a especificaça@ o e demais condiço@ es estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”, com
especificaça@ o e quantidade rigorosamente identicas ao discriminado;
10.1.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos II e III,
deste Edital;
10.1.6. Comunicar aE Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, apo+ s o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigaço@ es de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdencia+ ria, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaça@ o ao
pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaça@ o.
10.1.8. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminaço@ es contidas no Termo de Referencia, sem defeitos
ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço@ es de armazenamento e
uso, de forma que garanta a sua integridade e na@ o sejam danificados durante as operaço@ es de transporte, carga e
descarga, conforme determina a Legislaça@ o vigente, sob pena de na@ o recebimento dos mesmos.
10.1.9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, aE s suas expensas, no total ou em parte, os produtos que na@ o atendam o padra@ o de qualidade exigido, ou em
que se verificarem defeitos ou incorreço@ es resultantes do fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificaça@ o que lhe for entregue oficialmente.
10.1.9.1. Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a
partir do recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fabricante de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de
fabricação e desempenho dos materiais elétricos, quando submetidos a uso e conservação normais, com
todos os custos decorrentes de substituição de produtos, por conta da CONTRATADA.
10.1.10. Manter, durante a vigencia da da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, as condiço@ es de habilitaça@ o
exigidas no Edital;
10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuça@ o do objeto do contrato;
10.1.12. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuça@ o do objeto do contrato;
10.1.13. Na@ o subcontratar o objeto da presente licitaça@ o, sem o consentimento pre+ vio do contratante, o qual, caso
haja, sera+ dado por escrito:
10.1.14. Promover por sua conta, atrave+ s de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execuça@ o do objeto deste edital;
10.1.15. Acatar a fiscalizaça@ o do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que devera+ ter suas solicitaço@ es
atendidas imediatamente;
10.1.16. Responder pelos danos causados diretamente aE Administraça@ o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuça@ o do contrato, na@ o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaça@ o ou o acompanhamento
pelo o+ rga@ o interessado. conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
10.1.17. Credenciar junto ao Municí+pio de Tangara+ da Serra-MT funciona+ rio(s) que atendera+ (a@ o) aE s solicitaço@ es dos
produtos objeto deste prega@ o, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para
atender aE s requisiço@ es;
10.1.18. Cumprir todas as demais obrigaço@ es impostas por este edital e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
11.1. O objeto desta licitaça@ o refere-se a uma estimativa de utilizaça@ o dos produtos, a serem aplicadas durante 12
(doze) meses; assim, na@ o podera@ o ser executados em uma u+ nica parcela, devendo haver execuço@ es parciais, de forma
a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiço@ es emitidas pelo OI rga@ o solicitante.
11.2. A licitante vencedora devera+ fornecer o objeto em estrita conformidade com disposiço@ es e especificaço@ es do
edital da licitaça@ o, de acordo com o Termo de Referencia e aE proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que devera+ estar devidamente
assinada e publicada, nos termos legais, sera+ celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorizaça@ o de
Fornecimento especí+fico a crite+ rio da Administraça@ o.
11.4. A entrega dos produtos, sera+ de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, atrave+ s de
servidores previamente autorizados, fara@ o as solicitaço@ es dos produtos junto aE contratada, mediante formula+ rio pro+ prio
de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsa+ vel.
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11.4.1. Os equipamentos deverão ser entregue com 01 (um) Manual de peças (aplicação e código), 01 (um)
Manual de Operação, em vias impresso e em mídia digital, ambos em língua portuguesa, atualizado conforme
a série e versão do bem.
11.4.2. Manual de garantia total, acompanhado de documento de compromisso de RESPONSABILIDADE DE
GARANTIA TOTAL, assistida no local de operação, sem custos de translado ou estadia dos profissionais.
11.5. A contratada devera+ efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da requisiça@ o e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogaça@ o deste, devidamente
justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.5.1. Caso na@ o seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar sera+
convocada para o fornecimento do objeto.
11.6. Os produtos solicitados devera@ o ser entregues no Almoxarifado Central do Municí+pio, localizado na Av. Brasil nº
2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administraça@ o, na presença do encarregado do Setor, em
conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e hora+ rio comercial, onde a mesma tera+ o prazo de até
03 (três) dias úteis dias para aceitar os materiais.
11.7. Todo o material fornecido devera+ estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço@ es de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e na@ o sejam danificados durante as operaço@ es de
transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaça@ o vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem
quaisquer onus ao municí+pio, caso as exigencias na@ o sejam atendidas.
11.8. A contratada devera+ se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, na@ o podendo apresentar
deficiencias te+ cnicas, assim como pela adequaça@ o do mesmo aE s exigencias deste Termo e da licitaça@ o.
11.9. Os produtos devera@ o estar de acordo com as exigencias do Co+ digo de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos ví+cios de qualidade ou quantidade que os tornem impro+ prios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
11.9.1. As ferramentas devera@ o possuir as garantias mí+nimas previstas em lei, contados a partir do seu recebimento
definitivo. Essa garantia devera+ abranger todo e qualquer defeito de fabricaça@ o e desempenho dos materiais, quando
submetidos a uso e conservaça@ o normais.
11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficara+ a cargo do servidor responsa+ vel pelo
Departamento de Almoxarifado, designado pela Administraça@ o Municipal, que devera+ proceder aE avaliaça@ o de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.12. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, os produtos entregues e na@ o aceitos pelo Contratante, em funça@ o da existencia de irregularidades,
incorreço@ es, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificaça@ o que lhe for entregue oficialmente, sem
onus adicional para a Contratante, sem o que sera+ convocada a segunda classificada, sem prejuí+zo da aplicaça@ o das
sanço@ es previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Co+ digo de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE na@ o sera+ obrigada a firmar as
contrataço@ es que dela podera+ advir, facultando-se a realizaça@ o de licitaça@ o especí+fica para a aquisiça@ o pretendida,
sendo assegurado ao beneficia+ rio do registro preferencia de fornecimento em igualdade de condiço@ es.
11.14. O municí+pio reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela licitante
vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigencias da ARP – Ata de Registro de Preços, podendo, quando
necessa+ rio, solicitar documentos comprobato+ rios para fins de verificaça@ o.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da presente licitaça@ o, sera+ recebido pela Secretaria Municipal de Administraça@ o, atrave+ s do
Encarregado do Almoxarifado Central do municí+pio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos,
o qual devera+ atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto sera+ recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissa@ o, que procedera+ a conferencia de sua conformidade
com as especificaço@ es, caso na@ o haja qualquer impropriedade explí+cita, sera+ aceito esse recebimento;
b) Definitivamente, em ate+ 03 (três) dias úteis, apo+ s o recebimento proviso+ rio, mediante, “atesto” na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequaça@ o aos termos contratuais e aferiça@ o do direito ao pagamento.
12.2. O recebimento e a aceitaça@ o do objeto desta licitaça@ o, esta@ o condicionados ao enquadramento nas especificaço@ es
do objeto, descritas no Termo de Referencia (Anexo II) e obedecera@ o ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus
para+ grafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplica+ vel.
12.3. O Municí+pio reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo
estes ser substituí+dos ou complementados, aE s expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao
recebimento de adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, na@ o exclui a responsabilidade do FORNECEDOR
REGISTRADO quanto aos ví+cios ocultos, ou seja, so+ manifestados quando da sua normal utilizaça@ o pela Secretaria
requisitante, nos termos do Co+ digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
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12.5. A contratante indicara+ servidor responsa+ vel, designado para esse fim que, anotara+ em registro pro+ prio todas as
ocorrencias relacionadas com a execuça@ o do objeto, determinando o que for necessa+ rio aE regularizaça@ o das faltas ou
defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagara+ a CONTRATANTE aE
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer onus ou acre+ scimo;
13.2. Os pagamentos sera@ o efetuados apo+ s a apresentaça@ o da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por servidor responsa+ vel da CONTRATANTE, acompanhada da certida@ o negativa de de+ bitos relativos aos tributos
federais e aE divida ativa da unia@ o e Contribuiço@ es Previdencia+ rias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaça@ o junto ao FGTS e certida@ o negativa de de+ bitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate+ 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos sera@ o creditados em favor da Contratada, por meio de depo+ sito Banca+ rio em conta corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agencia, localidade e nu+ mero da conta corrente em que devera+ ser
efetivado o cre+ dito.
13.3. Na ocorrencia de rejeiça@ o da nota fiscal, motivada por erros ou incorreço@ es, o prazo estipulado no subitem
anterior passara+ a ser contado a partir da data da sua reapresentaça@ o.
13.4. A Contratada devera+ , obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ identico ao apresentado para fins de
habilitaça@ o no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
14.1. A fiscalizaça@ o da contrataça@ o decorrente do edital, cabera+ respectivamente aE Secretaria Municipal de
Administraça@ o e demais Secretarias requisitantes, que determinara+ o que for necessa+ rio para regularizar faltas ou
defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalizaça@ o dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, sera@ o designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
02) Secretaria de Educação – Fiscal: Edison Roque Correia, Suplente: Nivaldo Bortoluzzi;
03) Secretaria de Saúde – Fiscal: Joaquim Cabloco Landim, Suplente: Daniela Nascimento de Arruda;
05) Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento: Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Erick Lemes Pereira;
06) Secretaria de Esportes – Fiscal: Aure+ lio Epaminondas da Silva, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
08) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fiscal: Sirlene Rodrigues, Suplente: Edna Maria Gomes Pereira
Granville;
09) Secretaria de Infraestrutura – Fiscal: Ademar Pereira Sobrinho, Suplente: Jose+ Cla+ udio de Freitas;
10) Secretaria de Agricultura, Pecuaria. e Abastecimento – Fiscal: Kelvin Shin-It Kabeya, Suplente: Eder
Richardson da Silva;
13) Secretaria de Meio Ambiente – Fiscal: Alcir Petrinca, Suplente: Gabriel Ne+ ia Eberhardt;
14) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Fiscal: Genaldo Ferreira dos Santos, Suplente: Solange Silva
Oliveira Porta;
14.2.1. Competira+ aos responsa+ veis pela fiscalizaça@ o acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observancia
aE s quantidades ma+ ximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificaço@ es do edital, bem
como, dirimir as du+ vidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciencia de tudo ao licitante adjudicado,
conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Fica reservado aE fiscalizaça@ o, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duvidoso na@ o previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que na@ o acarrete onus para
o Municí+pio ou modificaça@ o na contrataça@ o.
14.4. As deciso@ es que ultrapassarem a competencia do fiscal do Municí+pio, devera@ o ser solicitadas formalmente pela
Contratada, aE autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo ha+ bil para a adoça@ o de medidas
convenientes.
14.5. A Contratada devera+ aceitar, antecipadamente, todos os me+ todos de inspeça@ o, verificaça@ o e controle a serem
adotados pela fiscalizaça@ o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaço@ es, esclarecimentos,
soluço@ es e comunicaço@ es de que esta necessitar e que forem julgados necessa+ rios ao cumprimento do objeto da
presente licitaça@ o.
14.6. A existencia e a atuaça@ o da fiscalizaça@ o em nada restringem a responsabilidade u+ nica, integral e exclusiva do
fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contrataça@ o, aE s implicaço@ es pro+ ximas e remotas
perante o Municí+pio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de irregularidade decorrentes da
execuça@ o contratual na@ o implica em corresponsabilidade do Municí+pio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
Fornecedor, sem prejuí+zo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuí+zos apurados e
imputados aE s falhas em suas atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentaça@ o
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuça@ o de seu objeto, na@ o mantiver a proposta, falhar ou
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fraudar na execuça@ o do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara+ impedido de licitar e
contratar com a Administraça@ o Pu+ blica e, sera+ descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí+zo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominaço@ es legais.
15.2. A Administraça@ o podera+ ainda, garantida a pre+ via defesa da Contratada, que devera+ ser apresentada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaça@ o, sem prejuí+zo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as
seguintes sanço@ es:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigí+veis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contrataça@ o em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo na@ o fornecimento do objeto deste Prega@ o,
calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação
da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação
dos serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos,
nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a
ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores,
a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas
aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade
da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior
ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades previstas neste item tem cara+ ter de sança@ o administrativa, consequentemente, a sua aplicaça@ o
na@ o exime a empresa contratada, da reparaça@ o das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura
Municipal de Tangara+ da Serra.
15.4. Nas hipo+ teses de apresentaça@ o de documentaça@ o inverossí+mil, cometimento de fraude ou comportamento de
modo inidoneo, a licitante podera+ sofrer, ale+ m dos procedimentos cabí+veis de atribuiça@ o desta instituiça@ o e do
previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanço@ es adiante previstas, que podera@ o ser aplicadas
cumulativamente:
15.41. Desclassificaça@ o ou inabilitaça@ o, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
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15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta ja+ estiver assinada, procedendo-se a paralisaça@ o do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Independente de sua transcriça@ o, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitaça@ o, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRADO no prega@ o fara@ o parte desta Ata de
Registro de Preços.
16.2. Aos casos omissos aplicar-se-a@ o as demais disposiço@ es constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplica+ veis a espe+ cie.
16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas aE s seguintes disposiço@ es:
a) todas as alteraço@ es que se fizerem necessa+ rias sera@ o registradas por interme+ dio de lavratura de termo aditivo aE
presente Ata de Registro de Preços.
b) e+ vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaça@ o financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questo@ es oriundas da presente Ata de Registro de Preços sera+ competente o
foro da Comarca de Tangara+ da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que,
lida e achada conforme, e+ assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signata+ rios deste instrumento e
pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitaça@ o.

Tangara+ da Serra – MT, 27 de maio de 2022.

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

LUCIANO DA SILVA GOIS
SEC. MUN. DE ESPORTES

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SEC. MUN. DE SAÚDE

MARCIA R. KISS S.CASTRO CARDOSO
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WELINGTON MACHADO RONDON
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

MAGNO CESAR FERREIRA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

ADÃO LEITE FILHO
SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Assinado por 9 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA, VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES, WELINGTON MACHADO RONDON, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS, MÁRCIA KISS , ADAO LEITE FILHO
, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA e ROGÉRIO RIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3AF0-C5D7-5569-4D7D e informe o código 3AF0-C5D7-5569-4D7D

P. M. T. S. / CPL
FL:_________

ROGERIO RIO
SEC. MUN. DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO
Assinado digitalmente por NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA:
37247494000113
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Santa Rosa, OU=VideoConferencia,
OU=15339399000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ A1, CN=NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA:
37247494000113
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.27 17:03:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

NORTHWEST MAQUINAS
E FERRAMENTAS LTDA:
37247494000113

NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil n° 2351-N – Bairro jardim Europa – CEP: 78.300- 901 – Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800 – email: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br

8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

Rubrica:________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 - 009
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e sete dias do mes de maio do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com sede na Avenida
Brasil nº 2.351 - N - 2º Piso - Jd. Europa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.788.239/0001-66, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Ce+ dula de Identidade 03913902
- SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa
PROMATEC SERVIÇOS, COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 36.907.608/0001-41, com sede
na Rua Professora Antonia de Arruda Castro, Morada da Serra, 09, CEP -78055-424, Cuiaba+ -MT, fone: (65) 9.92391914, e-mail: promatecservice.ltda@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Cesar Mendes Arruda,
Representante Legal, portadora da Ce+ dula de identidade RG n°: 2256695-3 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº
042.380.061-27, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alteraço: es
posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do
Municí+pio de Tangara+ da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o para+ grafo u+ nico do artigo 38, da Lei nº
8.666/1993, e ainda mediante as cla+ usulas e condiço: es seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE USO DIVERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificaço: es contidas no Termo de Referencia e demais
exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Edital do Prega: o Eletronico nº 043/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº
043/2022 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 131/2022, do qual e+ parte integrante e complementar,
vinculando-se, ainda, a@ proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços tera+ vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. Apo+ s cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, sera+ considerado documento
vinculativo, obrigacional, com caracterí+sticas de compromisso para futura contrataça: o nas condiço: es estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. No preço contratado ja+ se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relaça: o com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer onus por
despesas decorrentes.
4.2. Os preços registrados e a indicaça: o dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata sera: o publicados no
Dia+ rio Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Dia+ rio Oficial Eletronico dos Municí+pios do Estado de Mato
Grosso- AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br.
CLÁUSULA QUINTA – DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotara+ a pra+ tica de todos os atos necessa+ rios ao controle e administraça: o da presente
Ata.
5.2. Em decorrencia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitato+ rio, ficam registrados,
para contrataço: es futuras, os preços unita+ rios e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:
5.2. 1. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)
MARCA

VALOR
UNITÁRIO

10

GEDORE/SOLID3370066

53,00

UN

16

EDA/8BF

35,00

UN

9

MTX/785659

442,00

UN

3

BUMAFER/10/120

717,00

ITEM

DESCRIÇÃO

MEDIDA QUIANT

2

ALICATE ANEL INTERNO CURVO 7"- FABRICADO EM
AÇO CROMO-VANAG DIO, CABOS COM FORMATO
ERGONOH MICO,
COM
ABAS
PROTETORAS
ARREDONDADAS E COM ISOLAÇAI O ELEG TRICA DE 1.000
V. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

3

ALICATE BOMBA D'AG GUA 10" . EXCLUSIVO ME/EPP

4

ALICATE CORTA CABOS ACIMA DE 48 POL. FABRICADO
EM AÇO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CABO
EMBORRACHADO E ANTI DESLIZANTE. EXCLUSIVO
ME/EPP

12

ALICATE PRENSA TERMINAL 10/120MM² . EXCLUSIVO
ME/EPP
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14

ASPIRADOR DE POG E AG GUA INOX COM CAPACIDADE
PARA 50 L, MOTOR DE NO MIGNIMO 1600W, CAPAZ DE
ASPIRAR LIGQUIDOS E SOG LIDOS, TENSAI O 220 V, VAG CUO
180MBAR, COM ACESSOG RIOS DE SUCÇAI O, FILTRO
PERMANENTE, SACO PARA POG
DESCARTAG VEL.
GARANTIA MIGNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

36

WAP/GTW55

1.619,00

17

BOMBA A VAG CUO DUPLO ESTAG GIO 5CFM BIVOLT .
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

5

GALLANT/DUPLO
ESTAGIO BIVOLT
MANUAL 5CFM

1.252,00

21

BROCA PARA METAL 12MM . EXCLUSIVO ME/EPP

UN

50

DORMER/12MM

30,00

22

BROCA PARA METAL 14MM . EXCLUSIVO ME/EPP

UN

45

DORMER/14MM

36,00

23

CAIXA PARA FERRAMENTAS 50X20X21 METAL, COM NO
MIGNIMO 5 GAVETAS - APRESENTAR O FOLDER COM A
IMAGEM DO PRODUTO . EXCLUSIVO ME/EPP

UN

25

VONDER/05GALV

158,00

36

COLETOR P/ TROCA DE OG LEO MIGNIMO DE 50 LITROS, C/
BACIA
COLETORA
DE
ALTURA
REGULAG VEL,
RESERVATOG RIO EM AÇO, COM CARRINHO REFORÇADO
DE DUAS RODAS. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

1

FORTG/854728

480,00

37

CONJUNTO MANIFOLD COM TREH S MANGUEIRAS P/ USO
AUTOMOTIVO EM AR CONDICIONADO, EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

2

ECOTOOLS/ECOTOOLS

180,00

38

CORREIA DA TRAÇAI O COMPATIGVEL A MAQUINA
COMPATIGVEL COM TRATOR CORTADOR DE GRAMA DE
NO MIGNIMO 20CV. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

49

KAWQASHIMA/LR220T

204,00

39

CORREIA DA TRAÇAI O COMPATIGVEL A MAQUINA
COMPATIGVEL COM TRATOR CORTADOR DE GRAMA DE
NO MIGNIMO 25CV. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

59

KAWQASHIMA/LR180T

204,00

41

CORREIA DE LAH MINA DE CORTE COMPATIGVEL A
MAQUINA COMPATIGVEL COM TRATOR CORTADOR DE
GRAMA DE NO MIGNIMO 25CV. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

66

KAWQASHIMA/LR180T

213,00

42

CORTADOR DE GRAMA A BATERIA BIVOLT – DEVE TER
COLETOR, MOEDOR E DESCARTE LATERAL DE GRAMA.
COM DESIGN ERGONOH MICO E FUNCIONAL, DEVE
POSSUIR FAG CIL AJUSTE DA ALTURA DE CORTE COM NO
MIGNIMO EM ATEG SETE POSIÇOI ES AJUSTAG VEIS QUE
VARIAM DE 35MM A 90MM, SACO COLETOR TEH XTIL,
CAPACIDADE DE COLETOR MIGNIMO DE 75
LITROS,
DIAH METRO
DE
CORTE
51(CM),
COMPARTIMENTO PARA BATERIA EXTRA PARA
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE UMA SEGUNDA
BATERIA
AP.
HASTE
DOBRAG VEL
PARA
ARMAZENAMENTO DO PRODUTO COM ECONOMIA DE
ESPAÇO. MODELO SUGERIDO – RMA 510. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

24

STHIL/RMA 510

2.858,00

FURADEIRA ANGULAR PNEUMAG TCA3/8POL.MANDRIL
3/8,ENTRADA DE AR 1/4" VELOCIDADE 1.800 RPM.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

7

GAMA/G3190/BR

300,00

JOGO DE CHAVES TIPO L PERFIL TORX COM 9 PEÇAS.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

20

VONDER/VONDER

40,00

JOGO DE RISCADORES PARA METAL. (2 PEÇAS).
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

7

NOLL/1530001

77,00

LAH MINAS DE CORTE COMPATIGVEL COM TRATOR
CORTADOR DE GRAMA DE NO MIGNIMO 25CV.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

90

BALBINOT/BALBINOT

147,00

MACACO HIDRAG ULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS
244MM. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

11

ACM TOOLS/ACM TOOLS

459,00

MACACO HIDRAG ULICO TIPO GARRAFA 30 OU 32
TONELADAS
250MM. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

7

ACM TOOLS/ACM TOOLS

710,00

MAG QUINA DE SOLDA ELEG TRICA RETIFICADORA 400A,
220V, TRIFAG SICA PARA ELETRODO REVESTIDO.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

2

VONDER/RS V430 TRI

4.899,00

UN

9

PRESSURE/MOTO-PRES50L

1.470,00

57
64
65

73
79
80

83
86

MOTO COMPRESSOR 2 HP10 V COMPRESSOR MOTO
COMPRESSOR
DE
AR
2,0HP
MIGNIMO
DE
8,5PEH S50LITROS, COM VAZAI O MIGNIMA DE 8,5PCM COM
PRESSAI O DE MIGNIMA DE 120 IBF/POL2. EXCLUSIVO
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ME/EPP

93

PINADOR PNEUMAG TICO DE 15 A 50MM – PINADOR
PNEUMAG TICO, COM SISTEMA DE DESOBSTRUÇAI O E
AJUSTE DE PROFUNDIDADE SEM NECESSIDADE DE
FERRAMENTAS PROTETOR PROTEGE A SUPERFIGCIE DE
MADEIRA EMPUNHADURA EMBORRACHADA, PONTO DE
EXAUSTAI O MULTIDIRECIONAL EM 360GRAUS, UTILIZA
NO
MIGNIMO
18
MEDIDAS DE GRAMPO. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

4

VONDER/VONDER

499,00

94

PINGADEIRA DE OG LEO 25 LITROS COM 6 FUNIS.
EXCLUSIVO ME/EPP

UN

7

CONELUB/CB147

724,00

96

PODADOR DE AG RVORES COM EXTENSOR E SABRE DE 25
CM NO MIGNIMO; PROPULSOR A GASOLINA ACIMA DE 0,9
KW
25,4
CM³ FAIXA DE ROTAÇAI O 2800 – 10500RPM PESO
MAG XIMO
DE
7,8 KG COM CINTO AJUSTAG VEL. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

13

VULCAN/VP3300L

1.499,00

97

PRENSA ELETRO-HIDRAG ULICA CAP. ACIMA DE 60 TON.
FORMATO "H". MOTOR ELEG TRICO C/ NO MIGNIMO 5,0 CV,
220V, COM SUPORTE MESA, CABO FORÇA, E DEMAIS
ACESSOG RIOS NECESSAG RIOS AG ENTREGA EM PLENO
FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

2

MARCON/MPH-60E

34.000,00

100

RETIGFICA PNEUMAG TICA DE 1/4 POL. PINÇA 1/4", RPM
20.000, PRESSAI O DE TRABALHO 90 PSI. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

6

VONDER/VONDER

200,00

SERRA CIRCULAR DE BANCADA 10” POLEGADAS 1600
WATTS
220 V – POTENCIA MIGNIMA DE 1800WATS,ROTAÇAI O
SEM CARGA MIGNIMA DE 5.000RPM, PRECISAI O DE CORTE
MIGNIMA DE 0,3MM, ANGULO DE CORTE 45 GRAUS
ESQUERDA E DIREITA, LAMININA DE SERRA DE 10”X
5/8(254MM) DE NO MIGNIMO 80 DENTES. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

1

DWT/DWT

1.726,00

SOPRADOR COSTAL COM PROPULSOR A GASOLINA COM
POTEH NCIA ACIMA DE 2,9 KW E 63,3 CM³ NO MIGNIMO;
FAIXA DE ROTAÇAI O ENTRE 2000 AV 8000 RPM;
RESERVATOG RIO DE GASOLINA ACIMA DE 1,50 LTS;
VAZAI O
DE
AR
MIGNIMA
DE
22M³/MIN E PESO MAG XIMO 11,3 KG. EXCLUSIVO
ME/EPP

UN

15

VONDER/SCV517

2.297,00

VULCANIZADOR PARA CAH MARA DE AR DE AUTOMOG VEIS
E CAMINHOI ES, 220 V. EXCLUSIVO ME/EPP

UN

2

VILUZ/VCA400

869,00

104

106

114
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CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. Conforme o Decreto Federal nº 7892/2013, durante a vigencia da ata, os preços registrados podera: o ser revistos
em decorrencia de eventual reduça: o dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou
bens registrados, cabendo ao o+ rga: o gerenciador promover as negociaço: es junto aos fornecedores, observadas as
disposiço: es contidas na alí+nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o o+ rga: o
gerenciador convocara+ os fornecedores para negociarem a reduça: o dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que na: o aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado sera: o liberados do
compromisso assumido, sem aplicaça: o de penalidade.
6.4. A ordem de classificaça: o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observara+ a
classificaça: o original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor na: o puder cumprir o
compromisso, o o+ rga: o gerenciador podera+ ;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaça: o ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicaça: o da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaça: o.
6.6. Na: o havendo exito nas negociaço: es, o o+ rga: o gerenciador devera+ proceder a@ revogaça: o da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabí+veis para obtença: o da contrataça: o mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera+ cancelado quando:
a) descumprir as condiço: es da ata de registro de preços;
b) na: o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraça: o, sem
justificativa aceita+ vel;
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c) na: o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior a@ queles praticados no mercado;
6.8. O cancelamento de registros nas hipo+ teses previstas acima, sera+ formalizado por despacho do o+ rga: o gerenciador,
assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços podera+ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por raza: o de interesse pu+ blico;
b) a pedido do fornecedor.
6.10. A revisa: o sera+ precedida de pesquisa pre+ via no mercado fornecedor, banco de dados, í+ndices ou tabelas oficiais
e/ou outros meios disponí+veis para levantamento das condiço: es de mercado, envolvendo todos os elementos para
fins de graduar a justa remuneraça: o do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisa: o de deferir ou rejeitar o
pedido.
6.11. O OG rga: o Gerenciador devera+ decidir sobre a revisa: o dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo
ma+ ximo de 15 (quinze) dias u+ teis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
6.11.1. O prazo para ana+ lise e julgamento de eventual pedido de revisa: o de preços, sera: o contados da data do
protocolo e entrega completa da documentaça: o comprobato+ ria pela contratada. Ate+ a decisa: o final da Administraça: o
Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela a+ rea requisitante, devera+ ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor.
6.11.2. A recusa injustificada da beneficia+ ria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara+ a aplicaça: o das penalidades legalmente estabelecidas.
6.12. A Administraça: o, reconhecendo o desequilí+brio economico financeiro, procedera+ a@ revisa: o dos valores
pactuados.
6.13. Na hipo+ tese da beneficia+ ria na: o efetuar a adequaça: o dos preços aos de mercado, o OG rga: o Gerenciador, a seu
crite+ rio podera+ cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços.
6.14. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses da administração, cancelar,
total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor
recursos, ou a indenizações.
6.15. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA SÉTIMA DA REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ ter o seu registro de preços revogado na Ata, por interme+ dio de processo
administrativo especí+fico, assegurado o contradito+ rio e a ampla defesa.
7.2. A revogaça: o do seu registro podera+ ser:
7.2.1. A pedido do pro+ prio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigencias da Ata, por ocorrencia de casos fortuitos ou de força maior;
7.2.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) o FORNECEDOR REGISTRADO na: o aceitar reduzir o preço registrado, na hipo+ tese deste se tornar superior
a@ queles praticados no mercado;
b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condiça: o de habilitaça: o ou qualificaça: o te+ cnica exigida no
processo licitato+ rio;
c) por razo: es de interesse pu+ blico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO na: o cumprir as obrigaço: es decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO na: o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitaço: es
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipo+ tese de inexecuça: o total ou parcial das condiço: es estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitaço: es dela decorrentes.
7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO tera+ o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condiço: es da Ata de Registro de Preços;
b) na: o aceitar reduzir seus preços registrados na hipo+ tese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razo: es de interesse pu+ blico.
7.3.1. O cancelamento de registro, nas hipo+ teses previstas, assegurados o contradito+ rio e a ampla defesa, sera+
formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR.
7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRADO podera+ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuça: o contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
7.4. Em qualquer das hipo+ teses acima, concluí+do o processo, o OG RGAI O GERENCIADOR fara+ o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informara+ aos proponentes a nova ordem de registro.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata sera+ divulgada no portal da internet www.tangaradaserra.mt.gov.br.
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. Sa: o obrigaço: es do o+ rga: o gerenciador:
9.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informaço: es necessa+ rias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigaço: es contraí+das;
9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos a@ execuça: o da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizaça: o
dos produtos, a@ exigencia de condiço: es estabelecidas no Edital e a@ proposta de aplicaça: o de sanço: es;
9.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condiço: es estabelecidas na ata, no instrumento convocato+ rio e seus
anexos;
9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiço: es estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.6. Assegurar-se de que os preços contratados sa: o os mais vantajosos para a Administraça: o, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;
9.1.7. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaço: es dos preços registrados e a aplicaça: o de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigaço: es assumidas pela Fornecedora Registrada;
9.1.9. A fiscalizaça: o exercida pelo OG rga: o Gerenciador na: o excluira+ ou reduzira+ a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pela completa e perfeita execuça: o da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1. Constituem obrigaço: es do FORNECEDOR REGISTRADO, dentre outras inerentes ou decorrentes da presente
Contrataça: o:
10.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessa+ rios ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluí+das no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, ma: o-de-obra, fretes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessa+ rias ao perfeito
fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
10.1.2. Apo+ s a homologaça: o da licitaça: o, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, relativo ao objeto
adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
10.1.3. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaça: o solicitados, em estrita conformidade com as disposiço: es e
especificaço: es do edital da licitaça: o, de acordo com o termo de referencia, proposta de preços apresentada.
10.1.4. Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas a@
entrega, de acordo com a especificaça: o e demais condiço: es estipuladas neste Edital e na “Nota de Empenho”, com
especificaça: o e quantidade rigorosamente identicas ao discriminado;
10.1.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos II e III,
deste Edital;
10.1.6. Comunicar a@ Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, apo+ s o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento.
10.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigaço: es de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdencia+ ria, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaça: o ao
pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitaça: o.
10.1.8. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminaço: es contidas no Termo de Referencia, sem defeitos
ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço: es de armazenamento e
uso, de forma que garanta a sua integridade e na: o sejam danificados durante as operaço: es de transporte, carga e
descarga, conforme determina a Legislaça: o vigente, sob pena de na: o recebimento dos mesmos.
10.1.9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, a@ s suas expensas, no total ou em parte, os produtos que na: o atendam o padra: o de qualidade exigido, ou em
que se verificarem defeitos ou incorreço: es resultantes do fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificaça: o que lhe for entregue oficialmente.
10.1.9.1. Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a
partir do recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fabricante de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de
fabricação e desempenho dos materiais elétricos, quando submetidos a uso e conservação normais, com
todos os custos decorrentes de substituição de produtos, por conta da CONTRATADA.
10.1.10. Manter, durante a vigencia da da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, as condiço: es de habilitaça: o
exigidas no Edital;
10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execuça: o do objeto do contrato;
10.1.12. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execuça: o do objeto do contrato;
10.1.13. Na: o subcontratar o objeto da presente licitaça: o, sem o consentimento pre+ vio do contratante, o qual, caso
haja, sera+ dado por escrito:
10.1.14. Promover por sua conta, atrave+ s de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execuça: o do objeto deste edital;
10.1.15. Acatar a fiscalizaça: o do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que devera+ ter suas solicitaço: es
atendidas imediatamente;
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10.1.16. Responder pelos danos causados diretamente a@ Administraça: o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuça: o do contrato, na: o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaça: o ou o acompanhamento
pelo o+ rga: o interessado. conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
10.1.17. Credenciar junto ao Municí+pio de Tangara+ da Serra-MT funciona+ rio(s) que atendera+ (a: o) a@ s solicitaço: es dos
produtos objeto deste prega: o, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para
atender a@ s requisiço: es;
10.1.18. Cumprir todas as demais obrigaço: es impostas por este edital e seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA
11.1. O objeto desta licitaça: o refere-se a uma estimativa de utilizaça: o dos produtos, a serem aplicadas durante 12
(doze) meses; assim, na: o podera: o ser executados em uma u+ nica parcela, devendo haver execuço: es parciais, de forma
a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiço: es emitidas pelo OG rga: o solicitante.
11.2. A licitante vencedora devera+ fornecer o objeto em estrita conformidade com disposiço: es e especificaço: es do
edital da licitaça: o, de acordo com o Termo de Referencia e a@ proposta de preços apresentada.
11.3. Para fornecimento dos produtos, registrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que devera+ estar devidamente
assinada e publicada, nos termos legais, sera+ celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorizaça: o de
Fornecimento especí+fico a crite+ rio da Administraça: o.
11.4. A entrega dos produtos, sera+ de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, atrave+ s de
servidores previamente autorizados, fara: o as solicitaço: es dos produtos junto a@ contratada, mediante formula+ rio pro+ prio
de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsa+ vel.
11.4.1. Os equipamentos deverão ser entregue com 01 (um) Manual de peças (aplicação e código), 01 (um)
Manual de Operação, em vias impresso e em mídia digital, ambos em língua portuguesa, atualizado conforme
a série e versão do bem.
11.4.2. Manual de garantia total, acompanhado de documento de compromisso de RESPONSABILIDADE DE
GARANTIA TOTAL, assistida no local de operação, sem custos de translado ou estadia dos profissionais.
11.5. A contratada devera+ efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da requisiça: o e nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogaça: o deste, devidamente
justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
11.5.1. Caso na: o seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar sera+
convocada para o fornecimento do objeto.
11.6. Os produtos solicitados devera: o ser entregues no Almoxarifado Central do Municí+pio, localizado na Av. Brasil nº
2.351-N, Jardim Europa, ou outro local determinado pela Administraça: o, na presença do encarregado do Setor, em
conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e hora+ rio comercial, onde a mesma tera+ o prazo de até
03 (três) dias úteis dias para aceitar os materiais.
11.7. Todo o material fornecido devera+ estar acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condiço: es de
armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e na: o sejam danificados durante as operaço: es de
transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislaça: o vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem
quaisquer onus ao municí+pio, caso as exigencias na: o sejam atendidas.
11.8. A contratada devera+ se responsabilizar pela qualidade dos produtos ofertados, na: o podendo apresentar
deficiencias te+ cnicas, assim como pela adequaça: o do mesmo a@ s exigencias deste Termo e da licitaça: o.
11.9. Os produtos devera: o estar de acordo com as exigencias do Co+ digo de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos ví+cios de qualidade ou quantidade que os tornem impro+ prios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
11.9.1. As ferramentas devera: o possuir as garantias mí+nimas previstas em lei, contados a partir do seu recebimento
definitivo. Essa garantia devera+ abranger todo e qualquer defeito de fabricaça: o e desempenho dos materiais, quando
submetidos a uso e conservaça: o normais.
11.10. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficara+ a cargo do servidor responsa+ vel pelo
Departamento de Almoxarifado, designado pela Administraça: o Municipal, que devera+ proceder a@ avaliaça: o de
desempenho e atesto da nota fiscal.
11.11. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satisfazer(em) à especificação exigida ser(ão) devolvido(s), à contratada.
11.12. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, os produtos entregues e na: o aceitos pelo Contratante, em funça: o da existencia de irregularidades,
incorreço: es, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificaça: o que lhe for entregue oficialmente, sem
onus adicional para a Contratante, sem o que sera+ convocada a segunda classificada, sem prejuí+zo da aplicaça: o das
sanço: es previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Co+ digo de Defesa do Consumidor.
11.13. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE na: o sera+ obrigada a firmar as
contrataço: es que dela podera+ advir, facultando-se a realizaça: o de licitaça: o especí+fica para a aquisiça: o pretendida,
sendo assegurado ao beneficia+ rio do registro preferencia de fornecimento em igualdade de condiço: es.
11.14. O municí+pio reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela licitante
vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigencias da ARP – Ata de Registro de Preços, podendo, quando
necessa+ rio, solicitar documentos comprobato+ rios para fins de verificaça: o.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
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12.1. O objeto da presente licitaça: o, sera+ recebido pela Secretaria Municipal de Administraça: o, atrave+ s do
Encarregado do Almoxarifado Central do municí+pio, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos,
o qual devera+ atestar seu recebimento.
12.1.1. O objeto sera+ recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissa: o, que procedera+ a conferencia de sua conformidade
com as especificaço: es, caso na: o haja qualquer impropriedade explí+cita, sera+ aceito esse recebimento;
b) Definitivamente, em ate+ 03 (três) dias úteis, apo+ s o recebimento proviso+ rio, mediante, “atesto” na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequaça: o aos termos contratuais e aferiça: o do direito ao pagamento.
12.2. O recebimento e a aceitaça: o do objeto desta licitaça: o, esta: o condicionados ao enquadramento nas especificaço: es
do objeto, descritas no Termo de Referencia (Anexo II) e obedecera: o ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus
para+ grafos da Lei n.º 8.666/93, no que lhes for aplica+ vel.
12.3. O Municí+pio reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo
estes ser substituí+dos ou complementados, a@ s expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao
recebimento de adicionais.
12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, na: o exclui a responsabilidade do FORNECEDOR
REGISTRADO quanto aos ví+cios ocultos, ou seja, so+ manifestados quando da sua normal utilizaça: o pela Secretaria
requisitante, nos termos do Co+ digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
12.5. A contratante indicara+ servidor responsa+ vel, designado para esse fim que, anotara+ em registro pro+ prio todas as
ocorrencias relacionadas com a execuça: o do objeto, determinando o que for necessa+ rio a@ regularizaça: o das faltas ou
defeitos observados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Pelo fornecimento dos produtos, quando devidamente executados e entregues, pagara+ a CONTRATANTE a@
CONTRATADA o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer onus ou acre+ scimo;
13.2. Os pagamentos sera: o efetuados apo+ s a apresentaça: o da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
por servidor responsa+ vel da CONTRATANTE, acompanhada da certida: o negativa de de+ bitos relativos aos tributos
federais e a@ divida ativa da unia: o e Contribuiço: es Previdencia+ rias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de
situaça: o junto ao FGTS e certida: o negativa de de+ bitos trabalhistas (CNDT), no prazo de ate+ 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento definitivo.
13.2.1. Os pagamentos sera: o creditados em favor da Contratada, por meio de depo+ sito Banca+ rio em conta corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agencia, localidade e nu+ mero da conta corrente em que devera+ ser
efetivado o cre+ dito.
13.3. Na ocorrencia de rejeiça: o da nota fiscal, motivada por erros ou incorreço: es, o prazo estipulado no subitem
anterior passara+ a ser contado a partir da data da sua reapresentaça: o.
13.4. A Contratada devera+ , obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ identico ao apresentado para fins de
habilitaça: o no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
14.1. A fiscalizaça: o da contrataça: o decorrente do edital, cabera+ respectivamente a@ Secretaria Municipal de
Administraça: o e demais Secretarias requisitantes, que determinara+ o que for necessa+ rio para regularizar faltas ou
defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
14.2. Para fiscalizaça: o dos produtos fornecidos pela CONTRATADA, sera: o designados servidores de cada Secretaria,
ordenadora da despesa, formalmente nomeados para esse fim, conforme segue:
02) Secretaria de Educação – Fiscal: Edison Roque Correia, Suplente: Nivaldo Bortoluzzi;
03) Secretaria de Saúde – Fiscal: Joaquim Cabloco Landim, Suplente: Daniela Nascimento de Arruda;
05) Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento: Fiscal: Elton da Silva, Suplente: Erick Lemes Pereira;
06) Secretaria de Esportes – Fiscal: Aure+ lio Epaminondas da Silva, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
08) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fiscal: Sirlene Rodrigues, Suplente: Edna Maria Gomes Pereira
Granville;
09) Secretaria de Infraestrutura – Fiscal: Ademar Pereira Sobrinho, Suplente: Jose+ Cla+ udio de Freitas;
10) Secretaria de Agricultura, Pecuaria. e Abastecimento – Fiscal: Kelvin Shin-It Kabeya, Suplente: Eder
Richardson da Silva;
13) Secretaria de Meio Ambiente – Fiscal: Alcir Petrinca, Suplente: Gabriel Ne+ ia Eberhardt;
14) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Fiscal: Genaldo Ferreira dos Santos, Suplente: Solange Silva
Oliveira Porta;
14.2.1. Competira+ aos responsa+ veis pela fiscalizaça: o acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive observancia
a@ s quantidades ma+ ximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificaço: es do edital, bem
como, dirimir as du+ vidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciencia de tudo ao licitante adjudicado,
conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
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14.3. Fica reservado a@ fiscalizaça: o, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou
duvidoso na: o previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que na: o acarrete onus para
o Municí+pio ou modificaça: o na contrataça: o.
14.4. As deciso: es que ultrapassarem a competencia do fiscal do Municí+pio, devera: o ser solicitadas formalmente pela
Contratada, a@ autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo ha+ bil para a adoça: o de medidas
convenientes.
14.5. A Contratada devera+ aceitar, antecipadamente, todos os me+ todos de inspeça: o, verificaça: o e controle a serem
adotados pela fiscalizaça: o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicaço: es, esclarecimentos,
soluço: es e comunicaço: es de que esta necessitar e que forem julgados necessa+ rios ao cumprimento do objeto da
presente licitaça: o.
14.6. A existencia e a atuaça: o da fiscalizaça: o em nada restringem a responsabilidade u+ nica, integral e exclusiva do
fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contrataça: o, a@ s implicaço: es pro+ ximas e remotas
perante o Municí+pio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrencia de irregularidade decorrentes da
execuça: o contratual na: o implica em corresponsabilidade do Municí+pio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
Fornecedor, sem prejuí+zo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuí+zos apurados e
imputados a@ s falhas em suas atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentaça: o
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuça: o de seu objeto, na: o mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuça: o do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara+ impedido de licitar e
contratar com a Administraça: o Pu+ blica e, sera+ descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuí+zo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominaço: es legais.
15.2. A Administraça: o podera+ ainda, garantida a pre+ via defesa da Contratada, que devera+ ser apresentada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificaça: o, sem prejuí+zo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as
seguintes sanço: es:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigí+veis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contrataça: o em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo na: o fornecimento do objeto deste Prega: o,
calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação
da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Contratada, ou adotar outra medida legal para prestação
dos serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos,
nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a
ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores,
a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas
aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade
da infração;
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XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior
ou caso fortuito.
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
15.3. As penalidades previstas neste item tem cara+ ter de sança: o administrativa, consequentemente, a sua aplicaça: o
na: o exime a empresa contratada, da reparaça: o das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura
Municipal de Tangara+ da Serra.
15.4. Nas hipo+ teses de apresentaça: o de documentaça: o inverossí+mil, cometimento de fraude ou comportamento de
modo inidoneo, a licitante podera+ sofrer, ale+ m dos procedimentos cabí+veis de atribuiça: o desta instituiça: o e do
previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanço: es adiante previstas, que podera: o ser aplicadas
cumulativamente:
15.41. Desclassificaça: o ou inabilitaça: o, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
15.4.2. Cancelamento do contrato, se esta ja+ estiver assinada, procedendo-se a paralisaça: o do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Independente de sua transcriça: o, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitaça: o, apresentadas pelo FORNECEDOR REGISTRADO no prega: o fara: o parte desta Ata de
Registro de Preços.
16.2. Aos casos omissos aplicar-se-a: o as demais disposiço: es constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplica+ veis a espe+ cie.
16.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas a@ s seguintes disposiço: es:
a) todas as alteraço: es que se fizerem necessa+ rias sera: o registradas por interme+ dio de lavratura de termo aditivo a@
presente Ata de Registro de Preços.
b) e+ vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaça: o financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questo: es oriundas da presente Ata de Registro de Preços sera+ competente o
foro da Comarca de Tangara+ da Serra-MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que,
lida e achada conforme, e+ assinada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signata+ rios deste instrumento e
pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via no Departamento de Licitaça: o.

Tangara+ da Serra – MT, 06 de maio de 2022.
VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

LUCIANO DA SILVA GOIS
SEC. MUN. DE ESPORTES

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SEC. MUN. DE SAÚDE

MARCIA R. KISS S.CASTRO CARDOSO
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WELINGTON MACHADO RONDON
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

MAGNO CESAR FERREIRA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

ADÃO LEITE FILHO
SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
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GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA (CPF 036.XXX.XXX-13) em 30/05/2022 15:50:41
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 31/05/2022 07:59:39 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

WELINGTON MACHADO RONDON (CPF 034.XXX.XXX-94) em 31/05/2022 08:04:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-20) em 31/05/2022 08:20:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MÁRCIA KISS (CPF 696.XXX.XXX-20) em 31/05/2022 08:26:18 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ADAO LEITE FILHO (CPF 482.XXX.XXX-87) em 31/05/2022 09:40:32 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

LUCIANO DA SILVA GÓIS (CPF 024.XXX.XXX-78) em 31/05/2022 13:46:49 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 31/05/2022 14:31:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROGÉRIO RIO (CPF 572.XXX.XXX-34) em 31/05/2022 15:17:25 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3AF0-C5D7-5569-4D7D

