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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 912018-030801
A'A DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte e dois dia(s) do mês de ai
termos da Lei n0 10.520, de 17 de j i
normas legais aplicáveis, em face
Registro de Preços no 912018-0301
para realização de transporte de pae:
preços oferecidos pela empresa cuja

o de dois mil e dezoito, o Município de ACARÁ, com sede na, nos
de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para
RESOLVE registrar os preços para Acjuisição de veiculo tipo van
,Sí para o tratamento fora de domicilio (TFD), tendo sido os referidos
posta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO O]

n

£

Aquisição de veículo tipo van para
(TFD).

de transporte de pacientei para o tratamento fora de domicilio

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VÃ

IDE DOS PREÇOS

A presezAdç Registro de Preço

validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura

estará c
Preços,

iro: Durante o pnuo de validade desta Ata de Registro, de Preços, a CONTRATANTE não
adquirir os produtos tilados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
,fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiano do
neta de fornecimento em igualdade de condições

Parágrafo segundo: A partir da
compromisso çlç atender, durante o
[tegra, todas as condições estabele
Jescumpfimçifl de quaisquer de su

CLÁUSULA TERCEIRA - DA

(T

atura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o
de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na
ficando sujeito, inclusive, as penalidades legalmente cabivçis pelo
isulas.
1ÀÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica
certame licitatorio, mediante previa consulta ao contratante,4 1 desde

Poderá utilizar1se desta Ata de Re
Municipal que. -não tenha par icipac
que devidarnent comprovada a vau

1.

Parágrafo piimeiro: Os Órgãos e
fazer uso cia presente Ata de Regist
que este indique os possíveis forne

ides que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
Preços, deverão manifestar seu: interesse junto ao Contratante, para
es e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

Caberá ao hiecedor beneficiano da Ata de Registro de Preços, observadas as
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condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por
órgão 011 entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços
CLÁUSULA QtJARTA - DO LOCAL L PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o tocal e o , prazo dê entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações
contida na ordem de compi não podr ndo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma
Parágrafo Único. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do
,—kdital em con!brnudade com a Lei XM6693 e suas alterações.
CLÁUSULA .QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado medi •a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota liseal),
diserimivada de acordo com a nota de:empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contralante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bcps. juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhad aà administração da entictde contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pgamento será creditado cm favor do FORNECEDOR, por meio de ordem
bancária ou cheque nominativa o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação c atcsw ia Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será troedidrconsulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao
FORNECEDOR. para eu,i:açào &i situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na
contrau.ção, cujos resukadof serão inpiessos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso naja aplicação de multa. o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na contratante ciii favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença sem cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de ès-entujis atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma: para lanho, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela
contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemenro do fornecimento,
inedianita aplicação da seguinte fórmulaEM=UNxVP
Onde:

-

E4= Eneat-gos Moi-atónos

--

-

-
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72%

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetiv6pagamento.
VP - Valor da parcela pertinente a se' paga:
TX = p-erccntual da Taxa am4at 6%
1 = Índice de compensação financeira assim apurado:
1 = (TX/I00) - I=(61100) 365
365

bzn-oon

fl

j438

A compensação financeira pcevita nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDÇÓES DE FORNECIMENTO
entrega dos produtos só

?SflTá

caraueizada mediante solicitação do pedido bem.

O fornecedor licarÁ obriga n e. :Uendcr todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que
a entrega deles decorrente .,tit ei prc'çista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENILIDADES
Pela

)tal ouparialoo olíeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 9/2018-030801, a
entidadc tn acmtçl poderá, garantida a previa defesa, aplicar as fornecedoras as seguintes

1-

que será,"uphcadh por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do
1 dacont 2h11] t LSLa ndcc; ndo o prazo de 05 (cinco) dias qtçis para que a empresa licitante
.tivas para
ra arraso uc só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II

% (zero raula pai pot cnto) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
o rnaxur si lO' dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no
15 (quiiue)dias coyidos, urna vez comunicada oficialmentè;

-

III - m
parcial
oficial,
parcial

até 05

deixar

(dez p
contrata
go. de ii
contrato.

no)' bre o valor do material não entregues, no caso de inexecucão total ou
recolh4la no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação
izaç9dos prejuizos por v entura causados ao contratante pela não execução

ro - Fica
5, garant
unição o
tnte que
a docui
ecução
ar-se dei

de licitar e de contratar com a Administração Publica, pelo prazo de
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
i promovida a reabilitação peran e a própria autoridade que aplicou a
.mio do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
igida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto
o ou cometer fraude fiscal.
TVSÁOJOSEN°120
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Parágrafo Segundo - As sanções ptvistas no inciso 1 e no parágrafo primeiro desta clausula poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incios "II" e "III", facultada a defesa previa do interessado, no respectivo
processo no piazo de 05 (cinco) dias reis
Parágrafo Terceiro - Se a multa folt: de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondeia a einprsa fornecedora péIa sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou quando for o caso, cobrada judicialmente
Parágrafo Quarto - As penalidades erão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da
entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas prestas no Edital e das demais cominações legais
•if

CLATJSULA OITAVA - DO REAJVSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preço, poderá s$frer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei n°
8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço regiirado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados,
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior
ao preço praticado rio mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado 00 mercado.
Paragrafo Terceiro Frustrada a ni g ilação o fornecedor será liberado do compromisso assumido
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores,
visando igual oportunidade de negociaçào.
'arágrafo Quinto: Quando o preço dc mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediaentrequerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
1 - Libciai o fornecedor do çomprorniso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos çoinpio anteq' apresentados, e se a comunicação ocorreu artes do pedido do fornecimento,

-e,

II - Convocar osi demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto No havendo êxito nas negociações, o Contratante procedera a revogação da Ata de
Registio dc Preços adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa

DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
ata está condicionado, 4 observância de
SÃO JOSÉ N0i2O
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2.30

o

técnicas, amostras, e quandc' couber embalagens e iiistruçàes, cabendo a verificação ao representante
designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser nos-os, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser
entregues no endereço co'lstatne na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
Parágrafo Segundo: Serão iccebidos da seguinte forma:
1 - Provisoriarnente, no ato t1.e entrega, pata efeito de posterior verificação da conformidade do material
com a especiflcações couïuliles cia propos i a da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
--II - Definitivamente, após a crdicaçào da qualidade. 'a quantidade do.; produtos e sua conseqüente
.cehação, mediante a emksio da !cio de Recebimerto Definitivo a,,sinad'., pelas partes cm até 5 (cinco)
dias úteis após o recebinienle pro isó1'io.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANÍt LLAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata,
especifico, assegurado o centraditúrio e ampla defesa:

p0;

intermédio de processo administrativo

• Apedido, quando:
- comprovar a impossibilidace decuii'prir as exigen cias da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior:
- o seu preço registrado e tornar. c 3mpovadadnte,
m
inexeqüível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que e 'nipôem o cw..o do material.
s

Por

iniciaina do

Ministt:io da Justiça, quando:

- não aceitar reduLir o preço iegitrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado:
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório:
- por raõcs de jnteresse pb1ieo, devidamente, motivadas e justificada :
- não cumpriras, obrigaçôes decorreites da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recua a reifrar, no rao estabje&do. os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Preços:
- caracterizada qualquer hipótese tio inesccução total ou parcial das con'$içôes estabelecidas tia Ata de
Registro dc- Preços ou nos pedidos de-a da'orrcntes.
-.

• -tutoinaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata:
- quando nào testarem fira ' cdores registradas:
--

TV SÃO .ic'sÉ ''' zit
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Em qualquer d is.hjpótees acima, concluído o processo, a contratante faií o devido apostilamento na Ma de
Registro ,de Pre ços e informara aos foinecvdores remanescentes, caso haja nova ordem de registro
CLÁUSULA 1)ECIMA PRIMEIR4 - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela
contratante.
Parágra fo Úni co A emisãe das or4ens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,
autorizada pelo orgic1requisitante
será iguaentc
lm
•ÇLÁUSULA 1 *CIMA SLGUNDA DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESS6ES
O licitante rq pstrado na Ata de ' Iegistro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados,
quantitativos si iperiores aqueles reg, rados, em função do direito de acréscimo de ate 25% (vinte e cinco
por cento) de a ordo com o § ldoar, 65, da Lei n°8666/93
Parágrafo Prii peuro Na hipotese prtvista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na
razão dos resne ctjvos limites de torne' imeto registrados na Ata

da A

undo A supressão dó' : : materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério
o, consider4ndo-se o isposto no paragrafo 4 do çtrtigo 15 da Lei no 8 666/93

CLÃ

)ÉC!MA IERCEI

Os

ados pela empresa ela sificada em primeiro lugar signatária da presente Ata de Registro de
ido Encarte, que se c nstutui em anexo a presente Ata de Registro de Preços

A

P1

meses,

- DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

qç Os preços, express s em Real (R$), serão fixos e irreajustaveis pelo período de 12 (doze)
a partir da assinatura presente Ata de Registro de Preços
)CIMA QUARTA - AS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A
das

ecedora compromete- a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuizo
das normas, dos anex e da natureza da atividade
ECIMA QUINTA - AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
do CONTRATANTE, Liem das constantes no edital e do Contrato

efetiva

rpeiro Efetuar o(s) gamento(s) da(s) Nota(s) Fiscalus)/Fatura(s) da contratada, apos a
ilos materiais e emiss do Termo de Recebimento Definitivo,

Tv SÃO JOSÉ N°i20

vÇ

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
Prefeitura Municipal de Acará

r
( F

.
1

\Ç/

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal
especialmente designado. de acordo , com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
integram esta Àta o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preçbs no 9/2018-030801 e a proposta da
empresa classificada em 10 lugar.
Parágrafo Primeiro: Os rasos ormsos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis n os 8.666/93 e W.520/2002
2002 c demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação nsumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição
rdispck1sáve1 para sua eticaci., será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
adminislralivamenLe, serão ;jrocessad1s e julgadas no foro da cidade de ÁCARÁ, com exclusão de qualquer
outro
E, por estarem assim justas e contraadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, ia presença das testemunhas que também o subscrevem.
ACARA-PA,28deW
osd

FUMiÔ MUNJCPAL DE
CARA
'C.N.P.J n° 11.750.869/0001-70

CONTRATANTE

ArnKu LUIVItKUIU JIUÇLLLI - tfl'
'1 CNPJ n°25080014/0001-93
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Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ACARÁ e as
Empresas cujos preços estão 1 seguir rigistrados , em face a realização da licitação na modalidade PREGÃO N°
9/2018-03080 11.:
Empresa APS CASTRO COMERCIO EIRELLI - EPP C N P J. no 25.080.014/0001-93, estabelecida a Tv NE 80 no 991 Cidade Nova
VI,
Cidade Noa,Aizanindeua PA, (91) 2363-0565, representada neste ato pelo Sr(a). ANA PAULA SILVA DE CASTRO,
C.P.F. n
915.347.632-87, E.G. n 4089597 PC PA
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
00001 VEICULO TIPO - VAN TFD

UNIDADE
UNIDADE

QUANTIDADE
1.00

VALOR UNITÁRIO
166.391,000
VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL
166.391,00
166 391 00

