
Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

Prefeitura Municipal de Acara 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 9/2018-041001 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos vinte e dois dia(s) do mês de outubro de dois mil e dezoito , o Município de ACARA, com sede ria , nos 

termos da Lei n° 10. 520, de 17 de julho de 2002, publicada no D OU de 18 de julho de 2002, e das demais 
normas legais aplicáveis, rnn face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nC  9/2018-041001, RESOLVE registrar os preços para Aquisição de veiculo tipo van 
para realização de transporte de pacentes para tratamento fora de domicilio (TI 1)), tendo sido os referidos 
preços oferecidos pela emp resa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado 

CLAUSULA PRIME, !A DO OBJETO 

quisição de veículo tipo vau para realização de transporte de pacientes para tratamento fora de domicilio 
(TFD) 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

VM 

estará e 
Preços, 

íntegra, 

Registro de Preços , terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura 

iro Durante o prazp de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
adquirir os produto citados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
fazê-lo por meio d outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
ivaluuer espécie ao FORNECEDOR, sendo entretanto, assegurada ao beneficiário do 

%wia de fhrnecime1ô em igualdade de condições 

ando: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o 
,' atender , durante o prazo de sua vigência, os pedidos i e". i7'adjs, e se obriga a cumprir, na 
condiçoes estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, do penalidades legalmente cabíveis pelo 
4e quaisquer de sua, clausulas 

-DA ILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá  ii 
	

desta Ata de 	stro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica 

	

tenha partici 
	

do certame licitatorio, mediante prévia consulta ao contratante, desde 

que 
	 gera 

Paragratopnmeii o O» Oigio' e itiiudes que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da presente A de Registro de Preços, deverão manifestar seu juteres.se junto ao Contratante, para 
que este indique os po 4~sív,às fornecedores dores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 
classi fliacão 

Parágrafo seglwdo: Caberá ao f necedor beneficiário da .Ata de Registro  de Preços, observadas as 

condições nela estabelmidas ,optar ela aceitação ou nio do fornecimento, independente dos quantitativos 
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registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique  as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aguisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem pr cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços 

CLÁUSULA QUARTA - ,DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, olocal e o prazo 
contida na 'o' fdeffi , f de compra, não p 

Parágrafo Único. A empijesa que r 
Edital em conÇonnidade com a Lei 

flLÁUSULA QUINTA -1)0 PA( 

O pagamento será efetuado med 
discriminada de icordo com a nota 
por gestor 'a ser designado pela con 
empresa com discriminação dos 1 
encaminhada. A administração da en 

:eitação•e atesto 

lo: Será proced 
para verificaçã 
resultados serão 

ro: Caso haja ai 
itante Si favor 
iça será cobrada 

o: Nós casos d 

contratante, entre a data acima r 
mediantea  4pi4çaçào da seguinte í? 

EM=I iN x VP 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
= número de dias eni.re a data pr' 

entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 
do ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma. 

cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do 
56/93 e suas alterações. 

ae a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), 
empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 

jante Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 
is, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 
ade contratante para fins liquidação 

será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem 
al ocorrera ate 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 
i Notas Fiscais/Faturas. 

consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
da situação do mesmo, relativamente as condições exigidas na 
pressos e juntados aos autos do processo proprio 

ação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
FORNECEDOR Caso a multa seja superior ao credito eventualmente 
tuimstrativamente ou judicialmente, se necessario 

ventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
rito, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela 
rida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 
iula 

sta para o pagamento e a do efetivo pagamento 
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No 

Valor da parcela pertinente asei paga: 
TX = percentual da Taxa anual = 64 
1 = índice de compensação íinanccir4 assim apurado: 

1 = (TX/100) - 1=(6/100) -. =0,000I6438 
365 	365 

A compensação flnaci1?eira prevista t1esta condição será cobrada cm Nota Fis,al'Fatura, após a ocorrência. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS COIN IÇO ES DE FORNECIMENTO 

Á cnirega dos produtos .ó estará cara ctcrizada mediante solicitação do pedido do bem. 

fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que 
a entrega deles decorrente estiver pre ista para (lata posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA DAS PEN%L1DADES 

Pela inexecução total ou pa:cai cioo' le  do Pregão Presencial para Registre dc Preços n°92018-041001. a 
Administração da entidnte conlLuan poderá, garantida a previa defèsa, aplicar às fornecedoras as seguintes 
sanções. Ulí 

- Advcrténcia, que seráli 	lici 	por meio de notificação sia oficio, mediante contra-recibo do 
representante legal cia eoiuratada cÁ belecendo o prazo de 05 (circo) dias úteis para que a empresa licitante 
apresente justificativas para o atrasc, iuc  só serão aceitas  mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0.1 % (zero vitgula tii k por cento) por dia de atraso pelo descumpriinento das obrigações 
estabekcidas, até o máximo dp 10o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no 
prazo máximo dc 15 (quinze)dias co iUdos.  uma vez comunicada oficialmente; 

ilI - multa de 10% (dez pdii cento) sobre oa1or do material não cutrcg'tes, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contraw4', reco lh no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial, sem embargo. de itçtenizaçâ dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução 
parcial ou total cio contrato. 

Parágrafo , Primeiro Fica  impedi Ia, de licitar e de contratar coma Administração Pública, pelo prato de 
até 05 (cinco) anos, garamtdo o ditfe l  prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
determinantes da pur.içio oçt 1 & qu4 eja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
pcnalidade, a licitame que çclrvcca :lentro do prazo de validade da sua pvanosta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar a docw1  taçã pdida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução . d eu o i4to, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução dc, objeto 
pactuado. comportar-se de 1 ø o mii eo ou cometer fraude fiscal 

Parágrafo Segundo - As 	ões fvistas no inciso 1 e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
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aplicadas juntamente com as dos iic';sos 'ii" e 1W, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05(cinco) diqs úteis. 

Parágrafo Terceiro - 	a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a empresa ïorncecdora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando í  o caso cobrada judicialmente.  

Parágrafo Quarto - A3 penal idades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratanleno, e no casú fi suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredericiado por igual 
periodo, sem prejuízo das multas pie islas tiO Edital e tias demais cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVr\ .9; REA4USTÀ\TENTO DE PREÇOS 

- -' Ata de Registro de Preçost pode. -.% Loier alterações obedecidas As disposições comidas ri art. 65. da Lei n`
8.666 1993. 	 J 	{ Parágrafo Primeiro: O prej'o rt'gisladc' poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados 
110 mercado, ou em razão de falo q1a eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Qua4o o pr4o inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no ;uercr. o C nratame convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao pfatieadc peLo mercado. 

Parágrafo Terceiro: fittsrpda neeiaçào. o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na ltiiótcse do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores 
visando igual oportunidade jie negociação. 

Parágrafo Quinto: Quanp o prLçó de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
ediante tequerunerto dev1I4arneni comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:  

1- Liberar o íome 	
in

tedar dofrornpI omisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovaS apresjntados, e se a comunicação ocorreu antes do:  pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais É 

[DÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

fda presente ata esta condicionado a observância de suas especificações 
o*r embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante 

TV SÃO JOSÉ N012O 	
: 

El 

xedores, visando igual oportunidade de negociação; 

tldo ito nas negociações, o Contratante, procederá à revogação da Ata de 
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

1 - Provisoriamente, no ato 'de entr:ga. para efeito de posterior verificação, da conformidade do material 
com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente 
aceitaçào, mediante a emissão do Tdrmo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) 

--dias úteis após o recebimento provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu 1, gistro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o com aditóri1i e ampla defesa: 

• A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de eu nprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 
- o seu preço- registrado se tornar. :oriprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem p custo do material. 

• Por iniciativa do Ministério da Jtstiça, quando: 

- não aceitar reduzir o pICÇO registrao. na  hipótese deste se tomar superior àqueles praticados tio mercado: 
("perder qualquer condição de habilit ção ou qualificação técnica exigida tio processo licitatorio: 

por raLões dc int'resse público. de darnente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrei es da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a reti ar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preços: 
- caracterizada qua!quer hipótese d i!w\ecuçàO total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nos pedidos ci a decorrentes. 

• Automaticamente: 	 1 
- por decurso de prazo de vigncia d' Ata; 
- quando não restarem fo 11c' dores  gistrados; 
Em qualquer das hipoteses: a4tnta, c icluido o processo, a contratante fará o devido apostilamenio na Ata de 
Registro de Preços e infouru aos £ 'necedores remaneseentcs, caso haja nova ordem de registro. 

T% SÃO JOSÉ N' 120 

- 	J 



Estado do Para 	
e tÍ GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 4: 

Prefeitura Municipal de Acará  
V 	_.) 
'.. ----/ 

CLÁUSUL 
à 

 DÉCIMA PRIMEIRA - Ifl AUTORIZAÇÃO PARÁ AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE COMPRA 

As aquisições do objeto 	presente Aia de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 
contratante. 

Paragi ato Único: A eiSsIo da' ordens ns de fornecimento, sua retificação o cancelamento, total ou parcial, 
será igu.áimente.autorizac 

	
10 Órg) requisitante. 

CLAUSULA DÉCIMA 	 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A empresa fome cedo 
das decorrentes das iu 

São obrigações do CO 

efetiva 

\ta de Jegisnti de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 
:]es reg ~strados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco 

1° do i t 65. da Lei n° 8.666/93. 

'dese r" :vista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
de 	cimento registrados ria &t'.. 

s materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério 
do-e disposto no parágrafo 4° do artigo 1 1S da Lei n° 8.666/93. 

RCFII k - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

presa 	sificada  em primeiro lugai, signatária da presente Ata de Registro de 
que 8e1 oflstitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 

cxprd'sos em Real (R$L serão lixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
sina m ,  a presente Ata de Registro de Preços. 

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

jronlet se a cumprir as obrigações consame; na edital e contrato, sem prejuízo 
d 	os e da natureza da atividade. 

NTA DAS OBRIGAÇÕES Ok CONTRATANTE 

além das constantes no edital e do Contrato: 

a; OI.: 'pgamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/fatura(s) da contratada, após a 
e eni o do Termo de Recebimento Definitivo; 

e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 
aco djcoin a Lei 8.66693 e posteriores, alierções. 
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por cento) de acordo com  

Parágrafo Primeiro Na 
razão tios respectiv os ihfl 

Parágrafo Segundo: A 
da Administração, eots' 

CLÁUSULA DÉCIMA' 

Os preços ofertados pew 
Preços, constam do Luta! 

Parágrafo Único: Os p  
meses, contado 



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 
	DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Preg3c Presencial para Registro de Preços no 9/2018-041001 e a proposta da 
empresa classificada ciii 1° lugar. 

Ptiüeiro: Os 
das J.Às nos 8.61 

p5 serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
e 
	

20/2002 e demais normas aplicáveis. 

desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
iada pelo Contratante. 

rrntes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
e julgadas no foro da cidade de ACARÁ, com exclusão de qualquer 

=MUNI

CIPA presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
subscrevem.   

e Novembro de 2018 

D SAUDE DE ACARA 
CNPJ n°11750 869/0001-70 

CONTRATANTE 

FRIA COMERCIAL LIREI 1 
• 	C .N.PLI. n°26.982.825/0001-42 

CONTRATADO 
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GOVEEfiO MUNICIPAL DEACARÁ 
Prefeitura Municipa) de Acará 

Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ACARA e as 
Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face a realização da licitação na modalidade PREGÃO N° 
9/2018-041001.  

Empresa: TRIADA COMERCIAL ElatI; C.N.P.. n 26.982.825/0001-42, estabelecida.4 Rua Municipalidade, n 1646, Casa 07, 
Unarizal 
Selem PA (91) 98242-7040 rapte cotada o ate ato pelo Sr(a) JOÃO VICTOR DURAO C P F ri 105.755.486-30, R G o 17125683 
ssP 
859. 	 - 

ITEM DESCRIÇLO/ESPECIFICAÇÔES 	 UNIDADE 	QUAISTIpADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 
00001 VEICULO TIPO - VAN 'ViiTi 	 UNIDADE 	 1.00 	165.000,000 	165 000 00 

	

VALOR TOTAL R$ 	165.000,00 

7—' 
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