
PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João Xxlll, SíN - CêntÍo
CNPJr 01.612.E32/000'l-21

ATA OE REGTSTRO DÊ PREçO N.0í3'2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE OO PINDARÉ E A EMPRESA IVIACHADO
JUNIOR E CIA LTDA - ME, CNPJ NO 09.350.567/0001-
62, TENDO POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTMTAÇAO DE
PESSOA JURíDICA PARA FORNECIMENÍO DE
COMBUSTiVEIS.

O MUI{|CíPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, ATTAVéS dA SUA SECRETARIA
UNICIPAL DE SAÚDE, sediada na Av. Joáo )«lll, S/N - Centro. Alto Alegre do

Pindaré/MA, CNPJ n'01.612.8320001-21, neste alo representada respeclivamente pela sua
Secretária Municipal de Saúde Sra. MARIA DAYAI{E MARQUES, brasileira, casada,
PoÍtadora do RG no 014570112000-1/SSP-MA e inscrita no CPF sob o no CPF: 035.34'1.903-
60, E AIÍAVéS dA SUâ SECRETARIA ÍÚUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIÂL, TRABALHO E
CIDADANIA, sediada na sediada na Av. Joáo Xxlll, S/N - Centro, Atto Alegre do Pindaré/MA,

CNPJ N" 01.612.83210001-21, neste ato representado respeciivamênte pela Secretária
Municipal de Saúde Sra. ELzÂ MARIA SANTOS DO NASCIMENTO, brasileira, casada,
portadora do RG n' 77592797-0 SSP/MA, e inscía no CPF sob o no 844.413.403-72
residente e domiciliado na Rua Nova, n' 403, Baino - Centro, CEP n' 65 398-000, com
obediência geral a Lêi no í0.520 de 1710712002, pelos D€crêto§ no 3'555/2000 do
2OtOgl2O19, n" 7.89212013 e subsidiariamente pela Lei n' 8.66ô de 21106rí993 (e suas
alteraçõ€s po3têíores). doravante denominado CONTRATANTE, e de oúro lado a
empr$a IUACHADO JUNIOR E ClÂ LTDA - ME, inscrita no CadastÍo Nacionâl de Pessoa

JuÍidica - CNPJ do Minislério da Fazenda sob o no 09.350.567/0001€2, com sede na Av
CaÍajás, 276, Centro, CEP: 65.398-000, Atto Alegre do Pindare (MA) Teleíffe no (98) 3653-

810i, representado por seu propÍietário OZEAS AZEVEDO ttIACHADO JUNIOR' portadoÍ do

RG n'0i3939462000-5. inscrito no CPF sob o no 033.438.593-89, e sêu velor rêgistrado na
cláusula segunda desta ata, consideÍando o julgamento da licitaÉo nâ modalidade

PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00í/2022, Procêsso n" 38712021, bem como a

clâssiíicaÇáo da proposta e a respediva homologaçáo, RESOLVEM registrar o preço da

empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificaçáo por elâ

alc€nçada no item, atendendo as condições previstas no lnstrumento Convocalório, Termo de

ReÍeráncia e seus anexos e as constanies desta Ata de Registro de Preços, paÍa íormaçáo
do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contÍataÉes tuturas

sujeitando-se as paíles âs noimas constantes das Leis e Decrelos supracitado§ e em

conformidade com as disposiÉes a seguir.

1.í. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de regiskar o prêç! unilário obtido na

licitaÉo ÉREGÃO PRESENCIAL SRP n. 00í/2022; enquanto o objeto [rEDlATo será o N
AE dc l(.gEro dc ftl*n n' 0l1n02z rnsRPN'm1,2022
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Subtica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. Joáo Xxlll, S/N ' ContÍo
CNPJ: 01 .612.832/000'l -21

Registro de PÍsço íomêcimento, sob domanda, de combustiveis (gesolina comum ê
óleo diêselS.í0), para abastecimento da fÍotâ d€ vêlculos das Secretaria Ilunicipalde
Saúdê e Assistência Social, Trabalho e cidadania do lrunicipio de Alto Alegre do
PindaÉ, quê disponha de pêlo monos í (um) posto de abastecimênto, com sede a
pelo ao meno§ /Okm dê disülncia da sede do Municipio, e quê funcionê diariamente,
2/íh poÍ dia constantes do aludido Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada
licitaçáo e que oÍa o integra.

USULA SEGUNDA - DA C DA EMPRESA

2.1. Empresa vencedora:

EmpÍ€sa: iIACHADO JUt{lOR E CIA LTDA - ME
CNPJ: 09.350.s67l0001-62
Enderêço: Av. Carajás, 276, Centro, CEP: 65.398-000, Alto Alegre do Pindare (tilA)
Telefonê: (98) 3653-8103
Ropr6entante legal: OZEAS AZEVEDO MACHAOO JUNIOR, poíador do RG
013939462000-5, inscrío no CPF sob o no 033.438.593-89.
Itens: 0'l e 02

2.2. Planilha Demonstrativa de Preços. Planilha DemonstÍativa de Preços.
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VALOR TOÍAL GLOBAL RS

/AÍO DE LITROS
SETOR GASOLINA COMUM

12.604
S.rcÍetaíiâ [,luni!!p e Assistênoa sociâ|, TÍâbslhoi]Q!!4E41ê 15 400

ÍOTÂL GERÂL OE LÍS

c TERCEIRA - DA CONTRAT

3.í. Para a presente contÍataÉo foi instaurado procedimento licitatório com íundamento nas

Leis n'10.520/02 e n'8.666/93 e nos Dêcretos n'7.8922013, n'3.555/2000
3.2. O fornecedor ,ica incumbido de apresentar procuraÉo, contrato social, carta de
preposiçáo ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe

expressamente o seu repÍesentante habilitado para retirada da solicitaÉo de empenho. ,$

R$ 396 765.ô0
DIESEL S.1O

GASOL]NA COMUM

i;E R"gi"an d"É"9on'0ll/2022 PP sRP I!'001/2022
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Processo

Rública:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. Joáo Xxlll. S/N - Csotro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

3.3. A assinatura de recebimento no verso da solicitaçáo de empenho ou a assinatura na
Ata de Registro de Preços supre a necêssidade de convocaÉo.

CúUSULA QUARÍA . DA VALIDADE DÁ ATÂ DÉ RE§!§IB9-EEfEEç99-
4.'1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMMP e a empresa que
apresentar a proposta classificada em ío lugar em consequência do píesente ceÍtame, terá
validade pelo pre.o de 12 (doze) meses contados a partir da âssinatura da ARP pelo
OrdenadoÍ de Despesas e a classificáda em pnmeiro lugar.
4.2. Durante o pÍazo de validade da ARP, os órgáos signatârios náo Íicaráo obagados a
adquirar os materiais exclusivamente pelo SRP, podendo Íealizar nova licitaÉo quando
julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisiçóes por dispensa ou
inexigibilidade, se foÍ o caso, nos termos da legislaÉo vigente, náo cabendo qualquer tipo
de recurso ou indenazação às empresas signatárias do SRP.
4.3. Na hipótese do ltem 4.2, caso o preço resultante da licitaçáo, dispensa ou

inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o

órgáo ficê obÍigado a adquirir os materiais junto à empresa signatária deste lnslrumento, eis
que esta tem o direito de preÍerência.
4.4, A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprií, na

íntegra, todas as condiçóes estabelecidas, Íicando sujeito, inclusive. às penalidades pelo

descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CúI.,SUI.A QUIITA . DA ADIIT{ISTRAçÃO DA AÍA DE REGISTRO DE PRÊÇOS

5,1. A Gerência da Ata de Regi§tro de Preços Ílcará a cargo da PMAAP conÍorme Decreto

Municipal correspondente, nos termos das normas que regem a matéria e normatizaçóes

internas.
5,2. A Ata de Registro de Preços oriunda desle certame, durante sua vigência, desde que

previamenle autorizada pelo órgáo gerenciadoÍ, poderá ser utilizada por órgáos ê êntidades

da AdministraÉo.
5.3. Os órgáos ou entidades interessados na ulilizaÉo da Ata de RegistÍo de Preços

deveráo encáminhar solicitaÉo prévia ao órgão gerenciador/DepaÉamento Administrativo.

5.4. A utilização dêsta Ata por outÍo órgão ou entidade fica condicionada aos
sêguintes pressuPostos:

a) Náo-compromelimento da capacldade operacional do Íomecedor;
b) Anuência expressa do fornecedor.
c) Náo exceder a 50% (cinquenta por cento) dos quanlitativos do loie do instrumento

convocatório;
5,5 O quantitativo decorrente das adesóes à ata dê regiíro de preços náo poderá excedeÍ,

na totalidade, ao dobro do quantitativo dê cada ítem registrado na ala de Íegistro de

preÇos para o órgáo geÍenciador e órgáos participantes, independente do número de órgáos

náo participantes que adeÍirem-

v
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PREFEIÍURA MUNICIPAL OÊ ALTO ALEGRE DO PINDARÉ ' MA
Av. Joáo Xxlll, S/N ' Centro
CNPJ : 01 .612-832/0001 -21

c LA SEXTA . DO PREÇO

6.í. Os preços registrados para a empÍesa signatária deíe instrumento sáo aqueles

constantes na Plânilha Demonstráiva de Preços.
6,2. Em câda lornecimento, o preço total seÍá o produto do preço unitário oral registrado

multiplicâdo pela quantidade que se deseja compraÍ.
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da

data de apresentaÉo da pÍoposta, exceto por lorç€ de legislaÉo ulterior que assim o
permita.
6,4. Visando subsidiar eventuais Íevisôes,
preços.

o óígão geÍenciador realizará nova pesquisa de

despesas relativas ao objeto (tÍibutos,

17. 18 e 19 do Oeqeto n.7.892/20'13 e

6.5. No preço registrado estão incluidas todas as

fretes, seguÍos, embalagens, encargos sociais etc.).
6.6. A revisáo de preços ocorrerá conforme artigos
cláusulas do edital.

I cüusulAEÉmtÂ - Ííopo De roRilffi
7.1 - O combustível deverá ser fornecido de Íorma parcelada e continua no estabelecimento

da Contratada, mediante apresentaçâl em 02 (dua§) vias do documento de requi§içáo'

oi""n"n'ao com a(s) especiflc€çóes e quantidade(s) do(s) produto§(s) solicitado(s) e

ã.riaám"nt. assrnado, sobre caÁmoo, peio Geslor Municipal, ficándo a primeira viâ em

pãaéi a" contr"tra" e a segunda via em poder da contratante, devidamente assinada'

sobre carimbo, pela ContÍatada no ato do âbastecimento.

7.2- Fica vedado o sub§tabelecimento para abastecimento
7.3. O Iornecimênto terá início a partir da data de assinatura do Contrato'

i c-Uusulr

8.í. O abasiecimento da fÍota de veiculos do Município de Alto Alegre do Pindaré se dará

ãm Ot (um) posto de abastecimento, que funcione diarjamente, 24h, na zona urbana dessa

municipalidade.

9.1. ManteÍ, durante a vigência da ARP, todas as condiçóes de habilitaÉo exigidas no edital

de licitaÉo respeclivo.
õi. Éré*t", fielmente o obieto desia Ata, conforme Termo de referência'

-"dãt"r"nt", ao represeniante legal do órgão gerenciador ou signatário

impeditivo de seu cumprimento.
9.á. Responder às notific€ções no prazo estabelecido'

comunicando,
qualquer fato

Ã d" R"s,.h d. P.a"" o I r/rorr lÉiinFlÍdiãõÍ -3,,iÜPá.tria4lll
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ALTOALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. João xxlll, SÍN _ C€ntro
CNPJ: 01 .61 2. E32/OO0't -21

9.4. Náo assumir obdgaÉes que comprometam ou prejudiquem a capacidade de

fomecimento ao órgão gerenciador e aos órgáos parceiros.

9.5. A prestaçáo dó serviço deverá ser cooÍdenada pelo GESTOR no interior ou DiretoÍ do
Fórum os quais atestaráo o volume sugado.
9.6. O volume de dejetos retirados deverá sêr atestado por relatório (conÍoÍme modelo) pelo

GestoÍ da ComaÍca ou do PMAAP ou seu subslituto, ou servidor da Justiça responsável

pela localidade. O relatório da prestação de seNiços deverá acompânhar e Nota fiscal

devidamente atestada pelo fiscal.
9.7. Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas
objeio do pÍesente instÍumento;
9.8. Atender todas as condiçóes de habilitaÉo e qualiÍicaçáo

e encaÍgos deconenles do

exigidas, nos termos da Lei

n.o 8666/1993.
9.9. Fomecer telefone, e-mail e endereço para notiÍicaçóes e atendimento dos serviços que

surgirem.
9.1õ. A Contratada deverá indicar um preposto com competência para tomâr decisóes em

nome da clntratada em assuntos relacionados a execução do contrato' especialmente no

cumprimento das determinaçôes do fiscal do contráo.
9.11. A Contratada e responsável pelos danos causâdos diretamente a Conlrâ{ántê ou a
terceiros. deconentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do contralo, náo êxduindo ou

Íeduzindo essa responsabilidade, a fiscalizaÉo ou o acompanhamento do contrato pela

3:1-*15 
" 

CoNTRATADA atender prontamente a quarsqueÍ exigêncÉs da fiscalização

inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra quâlqu€í ônus para a

CONTMTANTE,'náo implicando a atividade da ílscalização sem qualquer exclusáo ou

Àarçao o" responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualqueí

irãôiÊriO"a" e, na ocorrência desta, náb implica corÍesponsabilidade da CONTRAÍANTÊ

ou de seus agentes.

cúusuLA DEz - oBRcAçÕEs ÉsPEclAls Do ÓRGÃo GERE {clADoR

í0.1. Gerenciâr a ARP nos moldes do DecÍelo n.7.89212013'

ió.2. úotiticar o torneceaor para veriíicar o seu aceite em caso de rornecimento para orgãos

aderentes.
í0.3. EncaminhaÍ ópias da ARP aos órgáos aderentes'
fó.1.t, Caoera ao órgão aderente a apicaçao de penalidade ao forn€cêdoí em caso de

aà"cumfrimento dal dáusulas desta ata, devendo ser encaminhada ópia para

conhecimento da decisáo de aplicaÉo de penalidade ao liscal da ARP'

í0.5. Cancelar, paícial ou totalmente, a ARP.

usuú oNzE - DÀ FlscALlzAçÃo

11.1. Os órgáos signatários fiscalizaráo o exato cumpÍimento das cláusulas e

estabelecidas no presenle instrumento.

condiÉes,

I
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11.2. A omissáo, total ou parcial, da fiscalizaÉo náo eximirá o íoÍnecedor da integral
responsabilidade pelos encargos que sâo de sua competência.
11.3- Cada órgáo participante ou aderente deverá indicar o íl§cal-gestor do contrâto.

DOZE - OO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ . MA
Av. Joáo Xxlll, S/N - C€ítro
CNPJ: 01.612.8320001-2í

12.í. O registro do fornecedor seÍá cancelado quando:

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

bi náo retiraÍ a nota de empenho ou instrumento equivalentê no prazo eslãbelecido pela

AdminislraÉo, sem juslificáiva aceilável;
c) náo aceitar reduzií o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar supedor àqueles
pratic€dos no mercado; ou
d) sofreÍ sanÉo prevista nos incisos lll ou lV do capd do art.
ou no ad. 7o da Lei no 10.520, de 2002.

a ampla defesa.
í2.2. O cancelamento do Íegistro de
decoÍÍenle de caso Ío.tuito ou Íorça
devidamenle comprovados e iustificados:
a) por razáo de interesse público; ou
b) a pedido do fomêcedoÍ.

'12.1.t. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alineas a, b e d do item

anterior será formalizado por despacho do óÍgáo gerenciador, assegurado o contraditório e

preços poderá o@írer por fato supeÍvêniente,
maior, que pêudique o c{mprimento da ata,

providências cabiveis.
ig.s. óà"ó 

" 
do"r."ntaÉo esteia disponível na intemet. o própío órgáo signatário poderá

baixá-la e carrêaÍ para oj aulos. sem necessidade de comunic€r o fato ao fornecedor'

87 da Lei no 8.666. de 1993,

13.'1. O pagamento será eÍetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa

contrataáa. na estrita ordem cÍonológica da data de sua exigibilidade, no prazo máximo de

30 (trinta) àias, a partir dã dáa de entrega da Nota Fiscal a ser processada em duas vias'

com todos os campos preenchidos discriminando valor unitário e total do ilem sem rasuÍas

e devidamente atestada pelo seívidor responsável pelo recebimento do bem, constando,

ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseia receber seu crédito

13.2. A cadâ pagamento será vãrificada a situaçáo de validade dos documentos exigidos na

habilitaçáo.
13.3. Em existindo documento com prazo de validade vêncido ou irregular, o fornecedor

será notiÍicado para regularizar.
is.l. O to,n*àor, dãpois de notiÍicado, terá o prazo de'15 (quinze) dias para proceder à

r.gulaÍizaçáo. Findo o prazo, em náo se manifêstando ou náo regularizando, o íato deverá

sei certiÍiúdo e comunicado ao Oepartamento Administrativo do órgáo gerenciador para as

ÀC ,L R"Éí.. dc t\"{*'0l vn 22 - PP sRP N" 0o 1,2022 -ffi"
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Proçe6so n9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. João Xxlll, S/N - C.ântÍo
CNPJ: 0í.61 2.8320001-2't

13.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor Íaça constar, para llns
de pagâmento, o nome e númeÍo do bânco, da agência e da conta coÍente, assim como se
disponível, o número do Íac-símile.
13.7. A adjudicáária náo poderá apresentar nola fiscal,'fatura com CNPJ diverso do
regislrado na Ata de Registro de Preços.
13.8. A nolâ Íscaufatura apresentada em desa@rdo com o estabelecido neíe Edital, na
nota de empenho, na Ata dê Registro de Preços ou com qualqueÍ circunstância que
desaconselhe o pãgamenlo seÉ devolvida à adjudicatáriâ e neste caso o prazo previsto no
subitem 13.1. seÍá intenompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será
iniciada a partrr da Íespec'tiva regularizâçáo.
'13.9. Nenhum pagamento seÉ eÍetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaÉo
qualqueÍ obrigação. Esse fáo náo será geradoÍ de direito a reajusta mento de pÍeços ou à
atualização monetária.

CLAUSULA OUATORZE - DE FATURAMENTO

14.'1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao

órgáo comprador, que te.á o prazo de até 30 (trinta), na forma estatuída no Art. 40, XlV, "a",

drLei no 8.666/93, ou intenomper o prazo, no caso de qualquer inconeÉo deleç1ada

14.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão compÍador, sem emendas

ou rasuras, fazendo menÉo expressa ao número da SolicitaÉo de Empenho e contendo
todos os dados da mesmâ-

14.2.1- O número de inscrição no CNPJ da empresa deveÍá ser o me§mo da

documentaÉo apresentada para habilitaçáo, da Proposta Comercial e do documento de

cobrança, que serviu de base para emissáo da SolicitaÉo de Empenho.
14.3. Tôdos os tÍibutos incidentes sobre os produtos ou serviços deveÍáo estar inclusos no

valor totâl do documenlo de cobrançâ, observada a legislaÉo tÍibutáÍia aplicável à esÉcie.
14.4. QuâlqueÍ alteraÉo de dados bancáÍios somente sêÉ permitida desde que efetuada

em papeltimbrado da empresa, assinada por repre§entante legal, devidamente comprovado
por documento hábil e encaminhado ao ôrgáo comprador, antes do procêssámenlo do

respectivo pagamento.
14.b. No docúmento de cobranÉ não deverá constar descrição estranha ao constante da

SolicitaÉo de Empenho e Íermo de Referência.
14.6. A Contráada apresentará mensalmente à Contratanle as Notas Fiscais para o ato de

atesto, liquidaçáo e pâgamento do produto Íornecido, acompanhadas das primeirâs vias de

requisiÉo de abastecimento emitidas pela Municipalidade
1a.7. O' pagamento do§ combustiveis fornecidos será eÍetuado, por meio de ordem bancária

emitida em nome da Contráada, para cédito na conia @rÍenle por ele indicada, uma vez

satisfeitas as condiÉes estabelecidas no Contrato.
14.8. A Notâ Fiscai deverá ser emitida de acordo as respectivas quanlidades do produto

fomecido, com preço unitário e preço toial, deduzidos o desconto aplicado no preço máximo

da Tabela de Éreçô Oa eNe, correspondenle a semana do faturamento. contêndo ainda o

endereço do locaí de enlrega, devêndo, ainda ter no verso, o atesto do recebimento dos

r
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PREFEITURÂ MUNICTPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. João )«lll, S/N - Cêírtro
CNPJ:01612.6320(x)1'21

produtos e anexo a impressão das tabelas disponíveis no site da ANP
(httpJ/wwwanp.gov.br/preco) que comproye as referências.
14.9. No caso de náo ser apresentada a impressáo das tabelas disponiveis no site da ANP
(http://www.anp.gov.br/preco) para Íins de áeÍiçáo do valor na semana coÍrespondênle ao
fáuramento, será utilizâdo como base para Íins de faturamenlo o valor médico orçado no
ÍefeÍido processo licitatório.
14.10. A PMMP terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para efetuar o pagamento, contado da
data de Íecebamento da Nola Fiscal, desde que náo haja talor impeditivo provocado pela

Contratada.

c OUINZE . DAS SANÇÕES ADÍIIINISTRATIVAS

í 5.í. Nos teÍmos do art. 70 da Lei no 10.52012002, frcaÍá impedida de licitaÍ e conlÍalar com
a Uniáo, Estados, Distrito Federal ou Municipios e seÉ informado a PMAAP os sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do aÍt. 4'da mesma Lei, pelo
prazo de alé os(cinco) anos, sem prejuízos das multas pÍevistas neíe Edilâl e das demais
penalidades legais, a licitânte que:

a) Náo assinar a Ata de RegiíÍo de Preços, quando convocada denko do prazo de
validade de sua proposta;

b) Náo retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de vigência da
Ata:

c) Apresentar documentaçáo Íalsa;
d) Deixar de aprêsentrr documentos exigidos para o ceÍtame;
ê) Retardar, falhar ou íraudar a execuÉo da obrigaÉo assumida;

0 Náo mantiveÍ a proposta;
g) ComportaÍ-se de modo inidôneo ou cometeÍ íraude fiscal.

í5,í.'t. Com fulcro no artigo 70 da Lei no 10.520 e nos aÍtigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a

*

w}

responsabilidades civil e criminal, assegurada a préYia e ampla deresa, às seguintes
penalidades:

a) adverlência;
b) mulla de:
b,l) o,s%(meio por cento) sobre o valoÍ adjudicado, no caso de áraso injustificado
para atendimenlo dos prazos estabelecidos pela AdministraÉo para apresentaÉo
de documentos ou assinatuÍa e devoluçáo da Ata. Caso o atraso para assinatura e

devoluçáo da Ata seia supeÍior a 1o(dez) dias, e a critério da AdminiskaÉo' poderá

conÍlgurar inexecuçáo tgtal da obrigaÉo assumida, sem prejuizo da rescisáo 
I

unilateralda avençá; I

b,2,) 0.s%(meio por cento) sobre o valor constante da nota de emoenho no caso de ,{
atraso injustiÍcâdo para enlrega do objeto, até o limite de 10olo (dez por cento). Após / l\
20 (vinte) diâs, e a cíitéÍio da Administraçáo, poderá ocorrer a não-acêitação do \1,
objeto, de forma a coníigurâr, nessa hipótese, inexecuçáo parcial d8 obrigaÉo, Vassumida: 

I

adjudicatária ficará sujeita, no
AdministraÉo, de inexecuÉo

de atraso injustificado, assim considerado pelo
ou parcial da obÍigaÉo, sem prejuizo das

c€tso
total
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b.3.) 3% (três por cento) ao dia sobre o valor do bem, no caso de áraso injustificado
psra substituiçáo do objeto que apresentar defeitos de fabricaÉo duÉnte o periodo
de garantia, limitada a incidêncra de 10(dez) dias. Após esse prazo, e a critério da
AdminiíraÉo, poderá conígurar inexecuÉo parcial da obrigaÉo assumida;
b.4.) 40% (quarenta por cento) sobre o valoÍ do bem, nâ hipótese de atraso por
período superioÍ ao previsto na alínea 'b.3";
b.5.) 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de náo aceitar
manter o compÍomisso assumido quanto aos preços Íegistrados, ou em c€so de
inexecução total da obrigãÉo assumida;
c) suspênsáo temporária do direito de participar de licitaçáo e impedimento de
contralar com o PMAAP, pelo prazo de até 2(dois) anos;
d) declarâÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Públicâ.

í5.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagâmentos eventualmente devidos pelo PMAAP à adjudicatária ou cobrado judicialmente
por meio da Procuradoria Geral do Municipio
í5.3. As sanÉes pÍevistas nas alineas "a', "c" e "d' do subitem í5.í.'l poderáo ser
aplicadas, cumuláivamente, à pena de multa.
íb.4. As penalidades previstas nas alineas "C e "d" do subitem í5.í.í tambem podeÍáo ser
aplicadas à adjudicatáÍia ou âo licitânte, conforme o caso, que tenha sofrido condenaÉo
deÍinitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticaÍ ato ilicito visando â frustrar os

ob.ietivos da licitaÉo ou demonstrar náo pos§uir idoneidade pâÍa contratar com a
AdminislraÉo.
í5,5, Se a contratada náo procêder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias

úteis contado da intimação por parte da PMMP, o respeclivo valor será encaminhado para

execuçâo pela Procuradoria Geral do Município.
ts.S. óo ào que aplicaÍ a penalidade cabeÉ recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis' a
contaÍ da ciêncja da intimaçáo, podendo a Adminiíraçáo re@nsiderar ou náo sua decisáo

ou nesse prazo encaminhá-lo devidamenie informado para â apreciaÉo e decisáo superior.

dentro do mesmo prazo.
í5.7. Seráo publiàdas na lmprensa OÍcialas sançóes administrativas previstâs no subiiem

15.1.1, c, d, desta ARP, inclusive a reabilitaçáo peranle a AdminiíraÉo Públicâ.

15.8. ô Possível órgão aderente a ARP será o responsável pelas sançóes administrativas

aplicáveis ao fomecedoÍ, inclusive aplicação da pena previía nesta ARZ de âcordo com o
que preceitua a Lei no 10.520102, no 8.666/93 e pe,os Deqetos no 7.892/2013' no 3 555/2000

e regimento interno correspondente.

seguir especiÍicâdos, cujo§ teores são conhecidos e acáados pelas partes:- â) Edital de Pregâo PRESENCIAL SRP n" 00í12022 - ProG. 387'202í, Termo

de Referência que acompanhou o edital.
b) Éroposia escrita do fomecedoÍ ou negociaÉoi recomposiÉo de preço'

c) Ata da Sessáo PÚblica.

16.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposiçóes contidas nos documentos a

I

Folhas n"
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Processo

Ru blica:

DEZESSETE . DAS PRÊRROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

í7.í- O fomecedor re@nhece os direitos do órgáo gerenciador reláivos ao presente
inírumento:

a) ModiÍlé-lo, unilateralmente, paÍa melhor adequaÉo às finalidades
interesse público, nos termos do Ad. 65 da Lei nô 8.666/93, respeitados os direitos
Fornecedor:

b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos c€sos especificados no Art.20 e 21 do
Dêcrêto 7 892/20í3

c) Rescindir nos enumêÍados nos Art. 77, 78, 79 e 80 da Lei no 8.666/93:
d) Aplic€r as penalidâdes motivadas pela inexecuÉo, total ou parcial, deste

instrumento;
e) Fiscalizar junlo com os demais órgá)§ signáários, o Íomecimento dos

metêriâis

LA DEZOITO -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ. MA
av. João Xxlll, S/N - Ceítro
cNPJr 01.612.8320001-21

18.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deveráo mencionar o número

deste instrumento e o assunto especiÍico da conespondência.
í8.í.í. As comunicaÉes Íeitas ao órgáo gerenciador deveÍáo ser endereçadas à:

i pnererum uNtctpAL DE aLio Àr-eGRE oo ptNoARÉ - ira - PMAAP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO . CPL

L Avenidâ PIef 
'd9!9 \lledigr,_í!, Cenllq.Atto AlgSIq qgl]indaré - MA. -

í8.2. Eventuais mudançâs de endereço do órgáo adeÍente ou dos fomecedores deverão ser
comunicadas por escrito ao órgáo gerenciador.

usúLÂ DÉzENovE - DAS DtsPoslÇôEs FlNAls

do
do

-l

í9.'1. A Solicitaçáo de Empenho, uma vez emitida, náo substitui o instrumento da ARP.

í9,2. Todo instrumento de prccuraÉo deverá constêr firma reconhecida do mandante nos

termos do Ad. 654, § 2o, do C&igo Civil BrasileiÍo.
19.3. O Íornecedoi obriga-se a manter em compáibilidade com as obrigaçóes por ele

assumida, com todas as condiçóes de habilitação e qualiÍicaçáo exigidas na licitaçáo e a
cumpriÍ flelmente as Cláusulas oÍa avençadas, bem como com as noÍmas previstas na Lei

no 8.666/93 e legisiaÉo complementar, durante a vigência desta Ata de Regiíro de Preços'
í9.4. rssos serao reuntoes
Reqistrà de Precos com a emoresa contratada ou seu orocurador e a quem interessar.

lawanãó-se. ao Íinal da reuniáo, ata circunstanciada assinada oor todos os oresentes e

enc€minhado ao Ordenador de Desoesas oara homolooacáo.

À;,r.ie3l;;;P."i;;õi ó raor2
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VINTE - DA PUBLICAçÃO

20,1, PaÍa eficácia do presente
publicaÉo na lmprensa OÍlcial
3.555/2000.

PMMP providenciaÍá seu extrato
em conformidade com o Decreto

instrumento, a
do irunicipio,

de

LA VINTE E UM . DO FORO

21,1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, responsável pelo Municipio de Alto
Alegre do PindarelMA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execuçáo desta Ata
de Registro de Preços.
2í,2. E por estarem de acordo, após lido e assinado, as paÍtes Íirmam a presente ARP em
o2(duas) vias de igual leor e forma, para um só eÍeito legal, ficando uma via arquivada na
Gerencia Setoriâlde LicitaÉo do óÍgáo gerenciador, na íorma do Art. 60 da Lei n'8.666i93.

Alto Alegre do PindaÍé, 20 de Abril de 2022.

Secretáia Municipal de Ássisrércia soc,al Trabalho e cidadania

TESTEMUNHASI

ELZA ,tlARlA SANTOS DO ,VÁSCrirErVrO

Secrctáia Municipal de Saúde

MACHADO JUNAR
JUNIOR E CIA LTDA _ ME

C NP J n' 09. 350. 567/000 1 -62
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