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ATA 1)1: REGIS'FR() DE I'REÇOS N° 0109100001/2019
A 1IU41I:ITURA F'1UNICII'AL DE I'I'UPIRAN(.A, COlil sede na AVFNII)A 14 DE JULHO, 12, Itupiranga
- PA. ('El 68580-000. inscrita no CNPJ/MF sob o n' 05.077. 102/0001-29, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGA() I'RESENCIAL, para REGISIVO DE I'REÇOS n" PP/2019.027-PMI SRP, RESOLVE
registrar os preços dos fornecedores indicados e qualiOcados nesta ATA, de acordo com a classitkação por eles
alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na 1 .ei il 8.666. de 21 de • j nuNo de 1993 e suas alterações, e em conlorn)idade com as disposições a seguir:
(LAUSULA I'RIMEIRA - IX) OBJETO
A presente /\ta tem por objeto o registro de preços para a e entual prestação de SerVIÇO de REG ISIRO DE
l'Rl:(oS PARA CONTRATACA() 1)E EMPRESA PARA SERVICO 1)E AGENCIAMENTo 1)E VIAGENS,
MEI)IANI'E FORNECIMENTO I'AR(ELAD() DE I'ASSAGENS AEREAS, PARA TRECHOS DIVERSOS, A
F:SCOLI IA I)A I'REI'EI'I'URA IVIUN CI I'AL I)I' I1'UPIRANCA..

.

('LÁ!.SLLA SE(;UNDA - Dos PREÇOS E QUANTITAI'IVOS
preÇo registrado, as especi lcações do objeto e as demais condições oÍrtadas na proposta são as que seguem:
iil:i
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.

I'I:I((I;N'FLJAI,
DE I)ES( ONI'()
NA 'tAXA DE
SI'R\'IÇ'()

(NII)AI)I NIED )A

i:"IU) l'014: 05.5)).254'0001-69 5014')'); 'Ft RISI() t.'it).\
I41:.A1.
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419.250.00

VAI,. 101'.
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19.250,00

1; nI:/.I:NovI; MII. E I)tZEN'FOS E (INQLI;N'I'A I4I AIS 419.251)01)

Parágrafo primeiro: Durante o pl'azo de validade desta Ata de Registro de Preços. a CON'l'RA'l'AN 1 L não estará
obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exCluSiVai)iente pelo Sistema Registro de Preços, podeii(l0
lazê-lo por meio de outra licitação. (luari(10 .j ulgar conveniente. sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
esjeie ao I:OR\l,([)OR, sendo, entretanto. assegurada ao benelciário do registrm a preteréi1cit de fornecimento em
igual LNIde de cm i(t ições.
I'a rágra lo sega udo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de
atendec durante o priao de sua vigência, os pedidos real iï.ados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições
estabelecidas, flcaiido sujeito, inclusive, às penal idades legal mente cabíveis pelo descumnprimento de quaisquer de suas
•
e 1 a usul as
(I)USt.lI.A 'I'ER(EIRA - 1)A UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 1)E PREÇOS
Poderá utilizar-se (lesta Ata de Registro de Preços qualquer árgão 011 entidade da Administração Póblica
Municipal que não tenha participalo do certame licitatório. mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidaniente CO))) provadi a vantagem.
I'a riigra lo primeiro: os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fozer
no da presente Ata de Reejstro de Preços, deverão mani tstar seu interesse unto ao Orgão Gerenciador, para que este
indique OS possiveis fornecedores e respectivos preços a sereni praticados, obedecida à ordem de classilmcaçào.
I'a rágru li) segundo: (aberi ao tornecedor beneticiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitaço ou não do fornecimento decorrente da adesão, (lesde que este fornecimento não
liieilldi ,luie as obrigações presentes e luturas decorrentes Si ala, assumidas com o Orgão (]erenciador e Orgãos
1 a rt i ci tia)) tes
I'a rágra lo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos 01) entidades não poderão
exceder, por Órtào ou entidade, a cciii por cento do', clilant O:mt vos iegistrmdos na presente Ata de Registro de Preços.
Pa rágra lo quarto: ( ) quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não l)011e11 exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quammlitativo de cada iteimi registrado na Ata de Registro de Pr os para o Orgão Gerenciador

do i';ira
Nlicpo de litii)it;ifl3
i'rcijlura Mtmicipai

e Orgão Participanles, independente do número de órgãos não participailtes que aderirem
Iarágrafo quinto: Compete ao órgào não participante os atos relativos à cobrança do Cumprimento pek)
fornecedor (laS obrigações cotilratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
próprias
eventuais penal idades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, eiïi
relação às suas
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Parágrafo sexto: A presente ata de registro de preço tem a validade de 01 (ano) inicio de vigência 04/09/2019 a
04/09/2020.

CLÁUSULA QUARTA - 1)0 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recel)iInelllo, o local e o prazo de entrega dos t)eflS deverão ocorrer de acordo com as especificações comida na
ordem de com pra, não podendo ultrapassai' o prazo previaniete estabelecido 1)0 respectivo edital de 1 icitação, a contar
da exped iÇà() da mesma.
I'i'ágrafo Unico: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em
conlorni,dade com a Lei 8.666/93 e suas alterações,

o

CLÁUSULA QUINTA - 1)0 PAGAMENTO
() pagamento será el'etuado mediante a entrega dos produtos acOmpal)hadOS da Iilotra (nota fiscal), discriminada de
acordo com a nota de empenho, após a coi)írência da quantidade e qualidade dos materiais P°t' gestor a ser designado
pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota l:iscal emitida pela empresa com discriminação dos bens.
untanienle com o l'ermo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada ã administração da entidade contratante
para lins liquidação.
I'arágral'o Pi'imeiro: O pagamento será creditado em fovor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou
cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Fatut'as.
I'ar:ígrafo Segundo: Será procedida consulta 'em sitios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao
loRNl:(ll)oR, pala verificação da situaçào do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e j untados aos autos do processo próprio.
Pii rágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fotoira 011 crédito existente
na contratante em hivor do F( )RN ECEI)OR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a di flrença
á cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

será

Parágrafo Quarto: 'os casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alizunta forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização li iiaiiceit'a devida pela contratante, entre a data
acima reliida e a correspondente ao efl i\'O aditiiplemento do Í'ornecitiiento, iiiediatite a aplicação da seguinte fórmula:
xN
Onde:
F\ioratórios
n(iniero de dias entre a data prevista para o pagamento ea do efetivo pagamento.
VII Valor da parcela pertinente a ser paga;
'IX percentoal da laxa anual = 6%
1
Indice de compensação financeira, assim apurado:
= ('lX/IOU) - 1=(6/100) - 1=0,00016438
365 365
/\ conijensaço 1 inanceira prevista nesta condiç() será cobt'ada em Nota l"iscal/l'atura, após a ocorrência.
ENI- -:

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES I)E FORNECIMENTO
A entrega dos pi'odtmios só eslat'á caracterizada mediante solicitação do ped ido do bem.
0 torriecedor ficará obrigado a atendei' todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ala, mesmo que a

Z7e.
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entrega deles decorrente estive!, prevista para data posterior à do seu vencimento.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Prcgo Presencial para Registro de I'rcços no I'P/2019.027-I'Ml
SRI. a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
- Advertência, que será aplicada por meio de notificação via olício, mediante contra-recibo do represeiltante
legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas
para o atraso. que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,1% (zero vírgula uni por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos nào entregues, recolhida no prazo
niáxi 110 de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material no entregues, no caso de inexecução total ou parcial
do objeto contratado, recolhida no prazo de IS (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de
indeuizaço dos prejuízos porventura causados ao contratante pela no execução parcial ou total do contrato.
Pa rágra lo Pr'imeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anOS, garaiilido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da
pliiliçcR) ou até que seja promovida a reabi 1 itaço perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação
exigida para o certame ou apresentar docuirientação liIsa, ensejar o retardamento da execução do seti objeto, não
iliantiver a proposta. 1illiar ou Iraudar na execução do objeto liacti_lacio, comportar-se de modo inidôneo 011 coiiietcr
fraude fiscal.
I'arágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso 1 e no parágrak) plilileiro desta cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos "II'' e "III'', ticultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

110

Pa rágra i'o Terceiro - Se a multa foi de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda (lesta.
responderá a empresa fornecedora pelei sua diferença, a qual será descontada dos l)agítiiientos (leVidos
I)el1
Administração ou, quando for o caso, cobrada ,j udicialniente.
I'arágral'o Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de lornecedores da
entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado j)oI' igual período, sem
prejuiio das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

('LAUSULA OITAVA - 1)0 REIAJUSTAMENTO 1)E PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições coiitidas no art. 65, da Lei n°
8.666/1993.
l'arágrali) Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto cru lice da eventual redução daqueles pt'atica(lOS no
mercado, ou ciii razão de lato que eleve o custo dos bens registrados.
Parági'afo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, 1)0!' motivo Superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua
adequaçào ao praticado pelo mercado.
l'arãgra li l'ci'ceiro: Frustrada a negociação, o l'ornecedor será liberado do compromisso assumido.
Pa I'ágra fo Qtiarto Na lii pdtese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando

Estado do Para
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igual oportunidade de ncgociaço.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requeri menu) devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
1 - tiberur o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicaço ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: No havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais Vantajosa.

S

CLÁUSULA NONA - 1)AS CONI)IÇÕES 1)E RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO
UE IREÇOS

Orecebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verilicaço ao representante designado pela
contratant c.
Parágrafo I>rimeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e dcvero ser entregues
no endereço constante na ordeni de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
- t'ro'isoriamente, no ato de entrega, para efeito de l)oSteriOl verificação da conformidade do material com as
especificações constantes cia proposta da empresa, niarca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitiva niente, após a verifiWzIção da qual idade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitaço,
mediante a emissão do Termo de Recebimento I)eflnitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - 1)0 CANCELAMENTO I)A ATA 1)E REGISTRO 1)E PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

Sespecífico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
• A 1)Cdi(IO, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior:
dos

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado
que compõem o custo cio material.

i FlSuIiiOS

t'or iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar Superior àqueles praticados no mercado;
- i)eri.ler qualquer condição de habil itaço ou quaiif'icaço técnica exigida no processo 1 icitatói'io;
- por razões de interesse pút)l ico, devidamente, moti 'adas e juificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- nào comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
Autolflati('dmente:

Estado do i'ar
Municiplo de itupiíin
Prefeitura Municipal

- por decurso de prazo de vigucia da Ata;
- quando não restarelit lornecedores ree.istrados;
§ linico: [iii q ualquer das hip1eses aci tua, conchtído o processo, a contratante tiirú o devido apostilameuto na Ata
de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA I)ÉCIMA PRIMEIRA - 1)A AUTORIZAÇÀ0 I'ARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO I)AS
ORDENS I)E COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Par-ágrafo Un ico: A emissão das ordens de fornecimento, sua reli ficação ou cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizada pelo árgão requisitanle.
CLÁUSULA 1)ÉCIMA SEGUNDA - I)OS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
() licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos
superiores áqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25v/o (vinte e cinco por cento) de acordo com o
§ i do ari. 65, da Lei nu 8.666/93.
Parágrafo l'rimciro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordenm de registro e na
razão tios respectivos 1 imites de lornecimento registrados na Ata.
Pa rigra fo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 40 tio artigo 15 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA 1)ÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços o6rtados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços,
comistati) do Elicarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.
Parágrafo l)nico: Os preços, expressoS em Real (R$), serão lixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze)
tee. eontatlmt a part ir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA I)ÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 1)0 FORNECEI)OR
A eml)resa fornecedora coniproinete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das
decorrentes das normas, tios anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA I)I:;cIMA QUIN'I'A - I)AS 013Rl(;AÇÕEs DA CONTRATAN'FF.
São obrigações do CCN l'Ri\TANTE. além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Prititeiro: 1 Iétuai o(s) pag:uuento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/latura(s) da contratada, após a efÉiva
entmeL't do,' materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo:
Pa rágr:i fo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução tio Contrato por intermédio do fiscal especialmente
designado. dc acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - I)AS I)ISP()SIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Ndital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° PP/2019.027-PMI SRP e a(s)
proposta(s) da(s) licitante(s) classificada(s) em 10 lugar no respectivo objeto.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constammtes tias Leis nt 's 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Pa ragra l) Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, concliço
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indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
I'arágraío Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que no possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Itupiranga - PA, com exclusâo de qualquer
outro.
E, por eslarcm assim, j ustas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas que também o subscrevem.

o
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ltupiranga - PA, Terça, 04 de setembro de 2019.
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