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ANEX0 IV -MINUTA DA ATA DE REGISTR0 DE PRECO
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
PREGAO PRESENCIAL N° 01/2021 -PPRP
VALIDADE: 12(doze) meses.

0 Municipio de Ic6, pessoa juridica de direito ptiblico intemo, atraves da
sede a Rua
, n°
,
, inscrito no CNPJ/MF sob o n.0
neste ato representada pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da
doravante denominados de CONTRATANTE, considerando o julgamento da
licitacao na modalidade de Pregao Presencial N° 01/2021 e a respectiva homologacao datada de
......, RESOLVE registrar os preaps das empresas signatarias, nas quantidades estimadas e
maximas anuais, de acordo com a classificagao por elas alcangadas por item, atendendo as condig6es

a

previstas no Instrumento Convocat6rio e as constantes desta Ata de Registro de Pregos, em
conformdade com as disposic6es a seguir.

cLAusuLA PRIMEIRA - Do FUNDAMENTo LnGAL
1.1. Processo de Licitacao, na modalidade Pregao Presencial tombado sob o n° 01/2021 sujeitando-se
as partes as normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterac6es.

CLAUSULA SEGUNDA - D0 0BJETO
2. I . Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIC6ES DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIcipIO DE Icd/CE, tudo conforme especificag6es contidas
no Anexo I -Termo de Referencia do Edital do processo licitat6rio Pregao Presencial n° 01/2021, no
qual restaram classificados em primeiro lugar os licitantes signatarios.

CLAUSULA TERCEIRA -DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3. I . A presente Ata tefa validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

®

4.1. 0 gerenciamento deste instrumento cabefa as Secretana Contratantes no seu aspecto operacional e
nas quest6es legais.

CLAUSULA QUINTA -DOS PRECOS, ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS
5.1. Os preaps registrados, a especifica¢ao dos bens, os quantitativos, empresas fomecedoras e
representante legal, encontram-se elencados nos ANEXOS do presente Edital.

CLAUSULA SEXTA -DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
6.1. Os bens do presente Registro de Pregos quando eventualmente contratados, observadas as
condic6es fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legisla¢ao pertinente, deverao ser
entreguesnos locais indicados na autorizacao de fomecimento.
6.2. Os bens licitados deverao ser entreguesimediatamente, a contar da expedieao da ORDEM DE
COMPRA pela administracao nos locais especificados pela Umdade Gestora.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO
7.I. As empresas detentoras dos precos registrados poderao ser convidadas a firmar contratac6es de
fomecimento, observadas as condic6es fixadas no instrumento convocat6rio, nesta ata e seus Anexos,
e na legislacao pertinente.
7.2. As contratac6es dos bensregistrados neste instrumento serao efetuadas atraves de Ordem de
compra, emitida pela Administrapao Municipal, contendo: o n° da Ata, o none da empresa, o objeto, a
especifica¢ao, as obrigac6es da contratada, o endereco e a data de entrega.

a(.
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7.3. Poderao tambem ser firmados termos de contratos decorrentes desta Ata de Registro de Precos,

que serao tratados de forma aut6noma e se submeterio igualmente a todas as disposic6es constantes da

Ee4[.nE°s:e6:n6s/t9i::::S':aeoq:%nnt:aasopr#IfLEjg[acc]9pe]S6a]:erfi:£::eq:easi;1::rescontratacao,nemmesmonas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitac6es especificas para o objeto, obedecida a legislacao
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferencia de fomecimento, em igualdade de
condie6es.
7.5. A Ordem de compra sera encaminhada ao fomecedor que devefa assina-la e devolve-la ao
Municipio no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.
7.6. Se o fomecedor com prego registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de compra,
sem prejuizo das respectivas sanc6es aplicaveis, podefao ser convocados os demais fomecedores
classificados na licitagao, respeitadas as condic6es de fomecimento, os precos e os prazos do primeiro
classificado.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DOREEQUILiBRIO
8.I. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentaeao da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contrata9ao, mediante credito em conta corrente em
nome da contratada.
8.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreg6es sera devolvida a contratada para as devidas
correc6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir da data de
apresentagao da nota fiscal / fatura corrigida.
8.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das condic6es
de habilitagao e qualificacao exigidas na licitacao.
8.4. i vedada a realizacao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao estiver de
acordo com as especificag6es deste instrumento.
8.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao dos seguintes comprovantes:
8.5.I. Documentacao relativa a regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi€o

(FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
8.6. Toda a documentacao exigida deverd ser apresentada em original ou por qualquer processo de
reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta documentagao tenha sido emitida

pela internet, s6 sera aceita ap6s a confimagao de sua autenticidade.
8.7. Os preaps registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio nao ultrapassarao aos precos praticados
no mercado, mantendo-se a diferenga percentual apurada entre o valor originalmente constante da

®

proposta e aquele vigente no mercado a 6poca do registro.
8.8. Caso o pre¢o registrado seja superior a media dos precos de mercado, o MUNIcipI0 solicitafa ao

:°gmeFcrea:::'samdead;a::eg::I:;::°cnodfn:';'nr:::rcoa:odL:cpar::°or##::°ri:8fc°oTvao:aar€efsui-::Lsempresas
com prapos registrados, se for o caso, ou ainda os fomecedores classificados, respeitado as condic6es
de fomecimento, os precos e os prazos do primeiro classificado, para redugao do prego; hip6tese em

que podera ocorrer alterac6es na ordem de classificacao das empresas com prego registrado.
8.10. Serao considerados compativeis com os de mercado os pregos registrados que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pela Central de Compras da Prefeitura delc6.

CLAUSULA NONA -DAS 0BRIGAC6ES DO FORNECEDOR
9.1. Sao obrigag6es do fomecedor, al6m das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
a) Executar a entrega dos bens licitados dentro dos padr6es estabelecidos pelo MUNIcipIO, de acordo
com o especificado no instrumento convocat6rio, nesta Ata e no Anexo I, que faz parte deste
instrumento, observando ainda todas as normas t6cmcas que eventualmente regulem o fomecimento,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer
clausula ou condicao aqui estabelecida;
b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e qunisquer Onus de origem
federal, estadunl e municipal, bern como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato que lhes sejam
imputaveis, inclusive com relacao a terceiros, em decorrencia do fomecimento;
c) A reparar, comgir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNIcipIO ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado;
e) Indicar preposto, aceito pela Administraeao, para representa-lo na execucao do contrato. As
decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes;
I) Aceitar, nas mesmas condic6es registradas, os acrescimos ou supress6es que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuali2ado do contrato, na forma do §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;

®

g) Entregar os bens de forma a nao comprometer o funcionamento dos servicos do MUNIcipIO;
h) Comunicar antecipadamente a data e horino da entrega, nao sendo aceitos os bens que estiverem
em desacordo com as especificap6es constantes deste inst"mento, nem quaisquer pleitos de
faturamentos extraordinarios sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusao do objeto
contratado.
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anormalidade que verificar quando da execucao do contrato;
j) Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao do MUNIcfpIO, no tocante ao fomecimento dos bens,
assim como ao cumprimento das obrigac6es previstas nesta Ata;
k) Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive

;)o:so,ieur:fcoasr::::s|:tsadmee=:Vaeoo#PL#6sfic|:o::ai::i:uae|:enr:t€uaroezoa;omdanoenderego,Contabancana
e outros julgaveis necessdrigs para recebimento de correspondencia;
in) Possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instala96es, a flm de veriflcar as condic6es

para atendimento do objeto contratual;
n) Respeitar e fazer cumprir a legislacao de seguran¢a e Educa¢ao no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes ;
o) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Onus para o MUNIcipIO, no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas dteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado pela administracao, caso
constatadas divergencias nas especificag6es, as nomas e exigencias especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado, ou, quando for o caso, da amostra, com os bens entregues,
sujeitando-se as penalidades cabiveis;
p) Providenciar, no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas, por sua conta e sem Onus para o
MUNIcipIO, a correcao ou substituicao, dos bens inadequados para o consumo;

:;c¥:net::6;,°:s;#E]nc:Sg£s[te:;£c::I:::::rice,ta°.sedaobss::::ns::s[];oS#rfuq[%ai]fi::rd:aqdu°es'v]eni°a|':::ieasi
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com o
fomecimento objeto desta ata;
r) Manter, durante a vigencia desta Ata, todas as condic6es de habilitacao e qualificacao exigidas no
Edital relativo a licitacao da qual decorreu o presente ajuste, mos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei
n° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a CONTRATADA;
9.2. Sao responsabilidades do Fomecedor ainda:
a) Toda e qualquer tipo de autuagao ou acao que venha a sofrer em decorrencia do fomecimento em

questao, ben como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo mos casos que envolvam
eventuais decis6es judiciais, eximindo o MUNIcipIO de qualquer solidariedade ou responsabilidede;
b) Toda e qualquer multa, indenizagao ou despesa imposta ao MUNIcipIO por autoridade
competente, em decorrencia do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execucao
do fomecimento, desde que devidas e pagas, as quais serao reembolsadas ao MUNIcipIO. que ficard,
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de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fomecedor, o valor
correspondente.
9.2.I. 0 fomecedor detentor do registro autoriza o MUNIcipIO a descontar o valor correspondente
aos referidos danos ou prejuizos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a previa
defesa.
9.2.2. A ausencia ou omissao da fiscaliza¢ao do MUNIcipIO nao eximifa o fomecedor das
responsabilidades previstas nesta Ata.
9.3. Todos os bens deverao ser comprovadamente de 6tima qualidade;
9.4. A falta de quaisquer dos bens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preco registrado, nao
poderd ser alegada como motivo de forga maior para o atraso, e nao a eximifa das penalidades a que
esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais condic6es estabelecidas;

CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGAC6ES DO MUNIcipI0
10.1. 0 MUNIcfpIO obriga-se a:
a) Indicar os locais e horirios em que deverao ser entregues os bens.
b) Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de
seguranga;
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condic6es estabelecidas nesta ata.
d) Promover ampla pesquisa de mercado, de foma a comprovar que os pregos registrados

permanecem compativeis com os praticados no mercado.

CLAUSULA 0NZH -DA ALTERACAO DA ATA
11. I . A presente ata de Registro de Precos podefa sofrer alterac6es, obedecidas as disposic6es contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DOZE -D0 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.I. A presente Ata de Registro de Precos poderi ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situag6es:
12.1. I . Pelo MUNIcipIO:

a) Quando o fomecedor descumprir as condic6es da Ata de Registro de Pregos;
b) Quando o fomecedor nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel;
c) Quando o Fomecedor nao assinar a Ordem de compra no prazo estabelecido;
d) Quando o fomecedor nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hip6tese de este se tomar
superior aqueles praticados no mercado;
e) Quando o Fomecedor der causa a rescisao administrativa da Ordem de compra decorrente deste
Registro de Preq:os, nas hip6teses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
f) Em qualquer hip6tese de inexecucao total ou parcial da Ordem de compra decorrente deste Registro;
12. I .2. Pelo FORNECEDOR:
a) Mediante solicitacao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigencias desta
Ata de Registro de Preaps;
b) Quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses contidas no art. 78, incisos XIV , XV e
XVI, da Lei Federal 8.666/93.
12.2. 0 procedimento de rescisao observara os ditames previstos mos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitac6es.

12.3. Ocorrendo cancelamento do preco registrado, o Fomecedor sera informado por correspondencia
com aviso de recebimento, a qual sera juntada ao processo administrativo da presente Ata.
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco do Fomecedor, a comunicacao sera
feita por publicacao na afixacao do flanel6grafo da Comissao de Licitagao ou em Jomal de Circulacao
Local, pelo menos uma vez, considerando-se cancelado o preco registrado a partir da tiltima
publicacao.
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12.5. A solicitapao do Fomecedor para cancelamento dos precos registrados podefa nao ser aceita pelo
Municipio, facultando-se a esta neste caso, a aplicaeao das penalidades previstas nesta Ata.
12.5.1. Nao podera haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem de compra
ja emltida.
12.6. Havendo o cancelamento do preco registrado, cessarao todas as atividades do FORNECEDOR,
relativas ao fomecimento do Item.
12.7. Caso o MUNIcipIO nao se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo crit6rio,

podefa suspender a sua execugao e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o FORNECEDOR
cumpra integralmente a condicao contratual infringida.

CLAUSULA TREZE - DAS PENAljlDADES
13. I . Na hip6tese de descumprimento, por parte do fomecedor, de qualquer das obrigac6es definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo das
sang6es previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
13. I .1. Se o fomecedor ensejar o retardamento da realizacao de seu objeto, nao mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execngao do fomecimento, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio delc6e sera descredenciado no Cadastro

da
Prefeitura delc6pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplica¢ao das seguintes multas e das
demais cominac6es legais:
I- Multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de precos:
a) Apresentar dooumentacao falsa exigida;
b) Nao manter a proposta;
c) Fraudar na execugao do contrato;
d) Comportar-se de modo inid6neo;.
13. I .2 -Multa morat6ria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de

qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ordem de compra no enderego
constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso
seja inferior a 30 (trinta) dias;
13.2- Na hip6tese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento do fomecimento dos bens, as atividades da administracao, desde que nao caiba a
aplicagao de sangao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qunlquer das obrigag6es
definidas neste instrumento, na Ata de Registro de Preaps, no contrato ou em outros documentos que o
complementem, nao abrangidas mos subitens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais
sane6es previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.0 10.520/02, as seguintes
Penas:
13.2.1 -Advertencia;

13.2.2 -Multa de I % (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisicao, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
13.3. 0 valor da multa aplicada devch ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificacao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadagao Municipal DAM.
13.3.I. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do

pagamento a que o licitante fizerjus.
13.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado

administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Mumcipio e cobrado mediante processo de
execu¢ao fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4. As partes se submeterio ainda as demais sanc6es impostas mos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocat6rio.
13.5. A falta dos bens nao podefa ser alegada como motivo de forca maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigac6es
estabelecidas neste contrato.

dr/
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CLAUSULA QUATORZE - DOS ILICITOS PENAIS
14.1. As infrac6es penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominac6es aplicaveis.

CLAUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
15. I . As despesas decorrentes das contratag6es oriundas da presente Ata, correrao a conta de dotag6es
oxpamentinas consignadas nos respectivos orgamentos municipais vigentes, em favor da Secretaria
Municipal interessada, a 6poca da expedicao das competentes ordens de compra.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA UTILIZACA0 DA ATA DE REGISTR0 DE PREC`OS POR
0RGAO 0U ENTIDADES NAO PARTICIPANTES.
16. I . Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de pre9os, durante sun vigencia

®

podefa ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da administracao ptiblica municipal que nao tenha
participado do certame licitat6rio, mediante anuchcia do 6rgao gerenciador.
16.2. Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de pregos, deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata para manifestacao sobre a
possibilidade de adesao.
16.3. Cabers ao fomecedor beneficiario da ata de registro de pre¢os, observadas as condic6es nela
estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fomecimento decorrente de adesao, desde que nao

prejudique as obrigac6es presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgao gerenciador e
6rgaos participantes.
16.4. As aquisic6es ou contratac6es adicionais a que se refere este artigo nao poderao exceder, por
6rgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos items do instrumento convocat6rio e
registrados na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.
16.5. 0 instrumento convocat6rio devefa prever que o quantitativo decorrente das ades6es a ata de
registro de precos nao poderd exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independente
do ndmero de 6rgaos nao participantes que aderirem.
16.6. 0 6rgao gerenciador somente podera autorizar adesao a ata ap6s a primeira aquisigao ou
contratacao por 6rgao integrante da ata, exceto quando, justificadamente, n5o houver previsao no
edital para aquisigao ou contrataeao pelo 6rgao gerenciador.
16.7. Ap6s a autorizaeao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a aquisigao ou
contratacao solicitada em ate noventa dias, observando o prazo de vigencia da ata.
16.8. Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranea do cumprimento pelo fomecedor
das obrigac6es contratualmente assumidas e a aplicacao, observada a ampla defesa e o contradit6rio,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas

T:69n£Sf:::,ttraa::9:::'6]rngfi:oT:nedn:I::d°ecs°:ae::'=na[:t::i::g::ei:cC:a£:rn[c]pa|aadesaoaataderegistro
de pregos gerenciada por 6rgao ou entidade distrital, estadual ou federal.

CLAUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSICOES FINAIS
17. I . As partes ficam, ainda. adstntas as seguintes disposig6es:
17.1.1. Todas as alterac6es que se fizerem necessanas serio registradas por interm6dio de lavratura de

termo aditivo a presente ata de Registro de Preaps.
17.1.2. Integram esta Ata os seus anexos, o Edital de Pregao Presencial que lhe deu origem e seus

:;eLX°3:' iavperd°apd°ostacaduac:omn::esoauc]:tsL;:£Lacradoa :::t[rt:t: decorrente do presente registro para qualquer
opera¢ao financeira, sem pr€via e expressa autorizacao do MUNIcipIO.
17.2. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n.0 8.666/93, alterada e cousolidada.

17.3. A inadimplencia do fomecedor com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere ao MUNIcipIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacao e o uso dos bens pela Administracao.
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17.4. 0 contratado, na execucao do fomecimento, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, nao poderd subcontratar partes do contrato sem a expressa autorizacao da Administra€ao.

CLAUSULA DEZ0ITO - DO FORO
18.I. Fica eleito o foro do Municipio de lc6 do Estado do Ceari, para conhecer das quest6es
relacionadas com a presente Ata que nao possam ser resolvidas pelos meios admmistrativos.
Assinam esta Ata, os signatarios relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso
de zelar pelo fiel cumprimento das suas clausulas e condic6es.

Signatfrios:

Ic6-CE, _ de _ de
6rgao Gestor

Nome do Titular

Cargo

CPF

RG

Assinatura

Detentores do
Reg. de Pregos

Nome do

Cargo

CPF

RG

Assinatura

Representante

TESTEMUNHAS:
I.
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ANEXO I A ATA DE REGISTR0 DE PRECOS N°
RELACAO DAS UNIDADES 0RCAMENTARIAS INTERESSADAS

ANEX0 I A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
RELACAO DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS INTERESSADAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACA0 E FINANCAS
ORDENADOR DE DESPESAS:

SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HfDRICOS
ORDENADOR DE DESPESAS:

CONTROLADORIA GnRAL
ORDENADOR DE DHSPESAS:

GABINETE DA PREFEITA
ORDENADOR Dn DEspESAs:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISM0
0RDENADOR DE DESPESAS:
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
ORDENADOR DE DEspnsAs:
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
0RDENADOR DE DESPHSAS:

a

CENTRO DE 0PERAC6ES DE TRANSITO - COTRAN
ORDENADOR DE DESPESAS:
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEI0 AMBIENTE - SUDEMA
ORDENADOR DE DESPESAS:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
0RDENADOR DE DESPESAS:
SECRETARIA DA SAtrDE
ORDENADOR DE DESPESAS:

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
0RDHNADORA DE DESPHSAS:
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ANEXO 11 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°

RELACAO E QUALIFICACAO DOS FORNECEDORES COM PRECOS REGISTRADOS
01. RAZA0 SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
REPRESENTANTE:
BANCO:
AGENCIA:

RG:

CPF:

CONTA CORRENTE:
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ANHXO Ill A ATA DE REGISTR0 DE PRECOS N°
REGISTRO DE PRECOS UNITARIOS

EspnclFICACAo Dos ITENS, QUANTITATlvos, E EMPRESAs FORNECEDORAs
DATA:

/

/

......., celebrada entre o

ES{#8E:roenb°E6[cP8rt:::teE%apnrteesa:acftoas::egRoesg[es:;:odaes:;C]:Sreng°,stradosporitem,emfacea
realizacao do PREGAO PRESENCIAL N° 01 /2021.

LOTE

LICITANTE VENCEDOR

®

CNPJ
ValorUnitfrio(RS)

Items

Discrimina€ao

Marca

UND

Quant

VALOR GLOBAL RS
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ValorTotal(RS)
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ANEX0 V -MINUTA DO CONTRATO
CONTRATo No:
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IC6, ATRAVES DA
SECRETARIA
E DO OUTRO A
EMPRESA
PARA 0 FIM QUE NELE SE
DECLARA.
0

lc6, pessoa juridica de direito pdblico intemo, atrav6s da Secretaria
n°
, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.0
com sede a Run
neste ato representada pelo Ordenador de Despesas da
doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
estabelecida na
neste ato representada pelo(a) Sr(a).
portador(a) do CPF n°

®

Municipio

de

denominada de CONTRATADA. firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as
clausulas e condig6es a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitacao, na modalidade Pregao Presencial tombado sob o n° 01/2021, em
conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 -Lei das Licitap6es Ptiblicas.

CLAUSULA SEGUNDA - D0 0BJETO

i+ENCT°Esfrt;[A%bEits°[cd6aEsprESEenfi€Voefa[c°[oRES[8::p°AEiEAEEEE£RPAffiE:gsTsU|DRAA3E§
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIcipIO DE IC6/CE, conforme tabela abaixo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO
ECON6MICO-FINANCEIRO

VALOR,

DO

REAJUSTE

E

DO

REEQUILfBRI0

3.1. 0 valor global da presente avenca 6 de RS
(
), a serpago em
conformdade com a entrega dos bens no periodo respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certid6es do INSS e FGTS, todas
atualizadas, observadas a condi¢6es da proposta adjudicada e o seguinte:

LOTE

ValorUnitirio(RS)
Items

Discrimim¢ao

Marca

Unidade

QTD

ValorTotal(RS)

V ALOR G LOBAL RS
3.2. Os precos registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio nao ultrapassarao aos precos praticados
no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor originalmente constante da

proposta e aquele vigente no mercado a 6poca do registro.
3.3. Caso o preco registrado seja supenor a media dos pre¢os de mercado, o MUNIcipIO solicitara ao

5o4T;::cdaosr;aE:da.annet:occ::ceasop::dmenoc;a;:e:,::acoof:c::eoc:r##[doe::::caa:fea:uda:a[sempresas
com precos registrados, se for o caso, ou ainda os fomecedores classificados, respeitado as condic6es
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de fomecimento, os precos e os prazos do primeiro classificado, para reducao do preeo; hip6tese em
que podera ocorrer alterap6es na ordem de classificacao das empresas com preco registrado.
3.5. Serao considerados compativeis com os de mercado os preaps registrados que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pela Central de Compras da Prefeitura de Ic6.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZ0 DE VIGENCIA CONTRATUAlj
4.1 -0 presente Instrunento tefa vigencia ate 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, a
crit6rio das partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENT0 DOS BENS

®

5.I. Os beus licitados deverao ser entregues imediatamente, a partir das caracteristicas que se
apresentam mos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO pela administracao, no local, dia e horalio estabelecidos pela Unidade Gestora.
5. I .1. Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que justificados com a
maior brevidade possivel, e aceitos pela CONTRATANTE, nao serao considerados como
inadimplemento contratual.
5.2. Quanto ao recebimento:
5.2.I. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificacao da conformdade
do objeto contratual com as especificac6es, devendo ser feito por pessoa credenciada pela

CONTRATANTE.
5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, ap6s verificacao da
qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condig6es estabelecidas foram
atendidas e, consequente aceitapao das Notas Fiscais pelo Gestor da contratacao, devendo haver
rejeicao no caso de desconformidade.

CLAUSULA SEXTA - DA 0RIGEM DOS RECURSOS
6.1.As despesas decorrentes da contratagao colTerao por conta, dos recursos oriundos do Tesouro
e elemento de despesas n°:
Municipal, sob as dotac6es oreamentarias n°:
. Fonte de Recurso:

CLAUSULA SETIMA - D0 PAGAMENTO
7.I. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentaeao da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratacao, mediante credito em conta corrente em

none da contratada.
7.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorrec6es sera devolvida a contratada para as devidas
correc6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegafa a fluir a partir da data de

apresentacao da nota fiscal / fatura corngida.
7.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das condi96es
de habilitacao e qunlificacao exigidas na licitagao.
7.4. i vedada a realizacao de pagamento antes da execugao do objeto ou se o mesmo nao estiver de
acordo com as especificac6es deste instrunento.
7.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentacao dos seguintes comprovantes:
7.5.1. Documentacao relativa a regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
(FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
7.6. Toda a documentagao exigida deved ser apresentada em original ou por qualquer processo d6
reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta documentagao tenha sido emitida
pela internet, s6 sera aceita ap6s a confirmacao de sun autenticidade.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
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8. I -A Contratada para entregar os bens, objeto do presente Contrato obrigar-se-a a:
8.1.1 -Cumprir integralmente as disposic6es do Contrato;
8.1.2 -Responsabilizar-se pela entrega dos bens objeto deste Contrato, sendo ainda responsavel por

®

quaisquer danos pessoais ou materials, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fomecimento;
8.1.3 -Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na
execucao do objeto contratual, em particular no que se refere as contribuig6es devidas a Previdencia
Social, Obrigac6es Trabalhistas, Seguros e aos Tributos a Fazenda Pdblica em geral;
8. I .4 -Manter, durante toda a execucao deste Contrato, em compatibilidade com as obrigac6es por ele
assumidas, todas as condic6es de habilitacao e qualificagao exigidas na licita¢ao;
8. I .5 -Atender com presteza e dignidade o objeto deste Contrato;
8.I.6 -Aceitar nas mesmas condig6es contratuais, acr6scimos ou supress6es que se flzerem
necessarios na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada;
8.I.7 -Reparar, comgir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec6es;
8.1.8 -Indicar preposto, aceito pela Administracao, para representa-lo na execucao do contrato. As
decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adoc5o das medidas convenientes;

CLAUSULA NONA - DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATANTE
9.1. A Contratante obrigar-se-a a:

9.1. I . Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bern como zelo na prestacao do fomecimento e
o cumprimento dos prazos.
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qunlquer irregularidade na entrega do obueto deste Contrato.
9. I .3 . Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execugao do objeto contratual;
9. I .4. Efetuar os pagamentos devidos nas condic6es estabelecidas neste Instrumento, bern como zelar
pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais.
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais onde se fizer necessaria a entrega dos bens licitados, prestando-lhe todas as
informa¢6es e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;

CLAUSULA DECIMA -DAS SANCOES
10.1-0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar a
Ordem de compra/Contrato ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execu¢ao de seu objeto, nao mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na
execucao do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de
licitar e contratar com o Municipio de lc6 e sera descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Ic6 pelo

prazo de ate 5(cinco) anos, sem prejuizo de aplicapao das seguintes multas e das demais cominac6es
legais:

10. I .1 - multa de 20°/o (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de:
a) Recusar em assinar o contrato;
b) Apresentar documentagao falsa exigida para o certame;
c) Nao manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na entrega dos bens;
e) Comportar-se de modo inid6neo;
10.1.2 -Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso na entrega de qunlquer
objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de compra no enderego constante do
cadastro, ate o 1imite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra/solicita¢ao, caso seja inferior
a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos bens;
10.1.3 -Multa morat6ria de 20°/o (vinte por cento) sobre o valor do bern, na hip6tese de atraso superior
a 30 (trinta) dias da entrega;
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10.2-Na hip6tese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos a entrega dos
bens, as atividades da administracao, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave, ou
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigac6es definidas neste instrunento, ou em
outros documentos que o complementem, nao abrangidas mos sub items anteriores, serao aplicadas,
sem prejuizo das demais sane6es previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
10.520/02, as seguintes penas:

a) Advertencia;
b) Multa de 1% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisieao, ou do
valor global maximo ou do contrato, conforme o caso;
10.3-0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notifica?ao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadagao Municipal -

DAM.
10.3.I- Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do

®

pagamento a que o licitante fizer jus.
10.3.2-Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
10.4-0 fomecedor beneficiario da ata tefa o registro de seu preco cancelado quando:
10.4.1 -Descumprir as condic6es da Ata de Registro de Precos;
10.4.2 -Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Admnistracao, sem justificativa aceitavel;
10.4.3 -Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hip6tese de este se tomar superior aqueles

praticados no mercado;
10.4.4 -Tiver presentes raz6es de interesse ptiblico.

10.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sang6es serao aplicadas ap6s regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contradit6rio.
10.5.1-No processo de aplicacao de penalidades 6 assegurado o direito ao contradit6no e a ampla
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias titeis para as sanc6es exclusivamente de multa e advertencia;
b) 10 (dez) dias comdos para a sangao de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Ic6 e
descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Ic6 pelo prazo de ate 05 (cinco) anos.

cLAusuLA DriclMA PRIMEIRA _ DA REsclsAO
11.1 -Este contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniencia
administrativa ou por infringencia de qualquer das condi¢6es pactuadas.
11.2 -0 nao cumprimento das disposic6es especificadas neste Contrato implicara automaticamente
em quebra de Contrato, ensejando rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93,
reconhecidos desde ja os direitos da Administracao, com relag5o as normas contratuais e as previstas
em Lei ou Regulamento dispostas no presente lnstrumento.
11.3 - 0 presente contrato 6 rescindivel ainda, independentemente de qualquer interpelacao Judicial ou
Extrajudicial, mos casos de:
11.3 .1 -Omissao de pagamento pela Contratante;
11.3.2 -Inadimplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer uma das partes;
11.3.3 -Acerto em comum acordo por imciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30

(trinta) dias de antecedencia, sem Onus para ambas as partes.
11.3.4 -No caso de nao cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir

prejudicada poded rescindi-lo sem que se fa?a necessario uma comunicacao por escrito com a
antecedencia defimda no subitem anterior.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA ALTERACAO CONTRATUAL
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12.1 -Quaisquer alterac6es que venham a ocorrer neste Instrumento serao efetuadas mediante Termo
Aditivo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACA0
13.I -Este contrato devefa ser publicado por afixa¢ao em local de costume, ate o quinto dia dtil do
mes subsequente a data de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - D0 FOR0
14.I-Fica eleito o foro da Comarca de lc6, para conhecimento das quest6es relacionadas com o

presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos. E, assim, inteiramente
acordados nas clausulas e condi¢6es retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente
instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e legais efeitos.
Ic6-CE,.......de............de

®

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
I.

None:
CPF:
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