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ÀTADE REGISTRO DE PREçOS n" 00U2022.
Ptegão Ptesencial n" 001/2022,

Processo n":18/2022.
Município de Anhanguera.

O I{UNICÍpIO DE ANHÂNGUERÂ - CNPJ sob o n" 01.127 .430 / O0Ol-31. considerando o
julgamento da licitaçào na modalidade de PregÀo, na forma ptesencial, pata REGISTRO DE
PREÇOS n" 001/2022, pu*sadz-sn-lCJ-0112022, processo administraúr,o n" 078/2022,
RESOLYE LegistÍâr os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATÀ, dc acotd<r

com a classiftcação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quanddade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constântes na Lei n" 10.520 / 2002 e Lei n"
8.666/1993 e suas alterações posteriores, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO FUNDAMENTO LEGAL:
.\ prcscnte -\tl dc llcgistro cle l)rccos clccorre tlc Adiudicação do Pregão Presencial - SRP n"
001/ 2022, nl irrrn.re cla Lci n" l{).52{)i 02 c, subsrchrrrrme ntc. pcla Lci n" 8.ó6(r, dc 21 clc pruho dc
1.99.1, c Ato de Ratificação de seu respectivo gestor, conforme Termo de Homologação de
03/02/2022, do tltni pnssn i t'rzcr l)ertc ir.ttctrrntc cstn -\ta dc licgistr<, dc l)recos com iirrct dc
Ir-Isrrtrrnento (-ontritrni.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO:
1.1. () ()bjc«r deste .\tl i'o I{cgrstro clc l)r'cços para futura e eventual contrataçio cle sen'iços de

pr-rl:)icacào clc atos oficiris no l)iriri,-, ()flcial dr> Ir.stackr dc Cioiás - l)OIl/GO, no I)iário O6cial
cla L niào - lX)L' c cm lornal dc (]r:rndc (-ircul:rcào I-staclual em atendimento às ncccssidades clo

\Íuntcípio clc -\nhangucra para o pcrír,rlo cle l2iclozc) tncscs.

CLÁUSULA SEGUNDA - DÀ VIGÊNCIÀ E PUBLICIDADE DÂ ÂTA DE REGISTRO
DE PREÇOS:
2.1. l:sta.\tl clc Ilcgistro dc l)rcços clcr-cli scr rssinacla por rcprcscntantc lcgal. cliretor. ou socttr
cla cn-rprc-*l, com lprescntlcào, crrrtti 'rnrc ,r cir\Í i c rc\fcc \ lmentc, de procuracào ()u contrato
soctrl, acon.rpanhados dc ci'dull dc idcntjdarlc.
2.2. A Ata de Rcgistto dc Preços teni validadc de 12 (doze) meses.
2.2.1. .\ .\ta clc l{cgistro dc l)rcços refcrcntc ao Pregão Presencial - SRP n" 001/2022, tcrá sue

íntcgra, ap<is assinada, ptrblicrdr no sitc otlcial rlo \lunicípio de ,\nhanguera durantc s,.rr ligéncrr
(s'll.rnh:rngucrl.go.gor'.br).
2.2.2. () prazo clc vllidade cla .\tr dc l{cuisrro rlc l'rcços não será superiot a 12 (doze) meses,
ir.tcltrícles cvcnruais prorrogaçt)cs, confornrc o inciso lll do il -1" do arr. 15 cla l-cr n" 8.666, de 1993
c contaclos a part} clc sua pr.rblicacào rro sitc do trunrcípio.
2.3, Sc durlnre a vigôncia da -\tl dc licgistro cL l)rccos icrr constrrlclo quc os precos reqisúados
cslào supcriores uos dc tncrctclo, cabcrir l Sccrctari:r \lunicipal de -\clministraçào convocer ()s

firrncccdorcs rclllstfad()s parl negt.,ciar o novo r lkrt.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO:
3.1, ,\ exccuçàrl dos scniç<.rs ocorrcrá clc rcorclo com as necessidadcs ch Sccrctaria, atravós de
Ordens cle liornccimcnto c cxecucào, pclo sistemr clc rccluisiçâo c se dará conforn.rc o estipulxdo
no 'l crrno cle l{cfcrôncia.
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CLÁUSULA QUARTA . DOS PREÇOS REGISTRÂDOS E DÀ FORMA DE
PAGAMENTO:
4.1. O pagamcnto das faruras às licrrrntcs venccclorrs scrá efcruado. mcnsalncrttc, mediante t
aprcsentaçào dr Nota Fiscal refercnrc ao roral de sen'icos cxecutados no períockr anrcrior, quc scrá

conferido c atestedo por rcsponsrivel dc cacla Sccrctlria. juntamente com ls ll,ecluisicôcs rlc

F<>tnccimcnto emiridas, dcvidunrcntc assinada por scrlidor púbLico municipal identihcado c

autorizado parl tal.

4.2, ll prtzr, p:rra a eferirrcà,, (l(, nrgírmcnto scÍá de ató 30 (trinta) dias. c,)nlldôs r partir,l,r
aprcscntação da Nota Fiscrl, clcstlc cluc o docurrcnt() dc cobrânçâ cstcja cm condições dc

)iquidaçào clc pagamento e nrio hajl frtor in.rpeclitir'o provocado pela licittnte fornecedorrr,

refcrcnte l cntÍegâ efcúr-a dc cacla rtem, arravés dc transfcrôncia eletrônica. conf<rrmc lcgislrrci,,
r-igcntc, mcdr:rnte aprescntrção dc \otxs Fiscars, dcliclarnentc atestadas pclo Scror conlpetentc,
em lctra bcrn lcgívcl, sem rasurr\, luntílrncnte c')rn c,,rnPr{,\ rrntes de regularidlcle f-tscll.

4.2.1. r\s rl()txs fiscais deverào scr clnitrdâs nor.rlinelnrcnte para a rdmirustruçào conforn.rc rr

montantc clos cluantitativos totris clas rcspectivas rccluisiçircs ou so)icitações dc ctttrcgas rcfercntc
ao pcríoclo rnterior.
4,3. ,\ Nota liiscal/Fatura emitida pch fomecedora dcvcrli c()nter, em local dc fiicil visualizaçào, r
indicaçào do n" do Prcgào, r.t" cla -\tr de Registro clc I)rcços e da \ota dc [-mpctlho, a fim dc se

acclcrar o trârnitc dc rcccbitncnto e fcrrnecimento d(rs ltcns e posterior libcrlcàt, do clocumento
fiscal para pagxmento.
4,4. Os prcços regisuados, as cspcciticacôes do ol>!cto. r quantidade, forncccdorcs c rs dernris
condrçôts,rlcrtlJl: nas pr()posrlrs si, , 1s gLll'5çt1rrttrr:

EMPRESA: POITTÂI, CONILINI(].\(]ÀO F, IiDI'I'OI{,\ Í,]IRF]I,I. CNPJ n" 04.21.7.572

88.
inscrita no CNPJ sob o n." 04.217.57210001-88, localizada na Âvenida T10, n."208, Quadra 102Lote9/12
Edificio New Times Square Urb Setor Bueno, Cep.:7 4.223-060, oa Cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
neste ato representada por Teresa Cortez dos Santos, portadora da Cédula de Identidade sob o n." 2684487,
expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF sob o a." 527553631-34, residente e domiciliado na Cidade de
Goiânia, Estado de Goiás

ITEM ESPECTFTCAÇÃO O0 0BJETO UNID QUANT, PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

01
PUBLTCAÇÔES NO D|ARr0 0FrClAL 00
ÉSÍAOO OE GOIAS. DOE.

U nid 540 61.00 32.940,00

02
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL

DA UNIÁO . DOU. Un d 180 51,00 9.180,00

03
PUBLICAÇOES EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL .
GOIAS

Unid 600 20,00

TOTAI GERÀL: R$ 54.120,00 (Cinquenta e quatÍo mil, cento e vinte reais)

CIÁUSULÀ QUINTÂ . DAs AITERÀÇÔES DÂ ÂTA Do REGISTRo DE PREÇOS:
5.1. Â Âta rle Regrstro de I'rcços poderá softet alteraçircs, obedecidas às disposrçoes conddâs nâ
Lei n" 8.666/93, no Decreto liedcral n" 1.892/2011 c no Decreto Fcdcral n" 8.250/2014,
considcrando suas alteraçôes e arualizações.
5.2. Os preços registtados na -\ta de Rcgistro de Preços sào Ír-xos e úreajustárcis, salvo com a

condiçào dc restabelecer o cquil.íbrio econômico-financeiro do contrato, mediantc requerimento c
iustificativa expressos do Forncccdor e comprovrçào documental, decorrôncia de evenrual reduçào
dos prcços praticados no metcado ou de fato que elevc o custo dos itens regisÍados, cabendo ao
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órgâo gerenciador promor.er as negociações iunto âos fornecedores, observadas as disposições

contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n" 8.666/93.
5,2.1. Notas fiscais de fomecedotes sào lgSgfiçiS4leS, pot si sós, para caracterizar qualquer uma
das hipóteses legais para o reequilíbrio econômico-financeiro dos pteços regisuados em Âta, no
contÍâto ou ouúo documento que o substitua (fatos rmprevisíveis ou previsíveis, mas de

consequências rncalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução ou, ainda, caso de força
maior, caso fomrito ou fato de príncipe), que deve estat demonstrada por meio da quanuficaçào
dos efeitos que extrapolaram as condições normais de execução e prejudicarem o equilibrio global
do termo firmado entre cootÍatânte e coÍrtratado. Sendo assim, para se apücar o reequilíbrio
econômico-financeiro por meio da recomposiçào, necessário a demonstração de análise global dos
custos da avença (marçm de lucro, composicão de rmpostos, despesas adrninistrativas, entre
outras) incluindo todos os insumos relevantes de forma que reste comprovado que as alteraçôes

nos custos estejam acartetando o retardamento ou a inexecuçào do ajustado na âYençâ.

5,3. O gerenciador da ata de tegistro de pteços acompanhará a evolução dos preços de metcado,
com a Frnalidade de veriÂcar sua compatibilidade com aqueles regisúados na âtâ.

5.4. Quando o preço regisrado se tomar superior ao preço praticado no mercado por motivo
supen'eniente, o órgào gerenciadot convocará os fornecedores para negociarem a redução dos

pteços aos valores praticados pelo mercado.
5.4.1. Os fomecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serào überados do comptomisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.2. Â ordem de classificação dos fomecedores que aceitatem reduzit seus preços aos valores de

mercado observatá a classi6caçào original.
5.5. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registÍados que forem iguais ou
infetiotes à média daqueles apurados pela Secretada, por rntermédio do órgão gerenciador da ata

de registto de preços.
5.6. Se ocorer do preço de mercado tomâr-se superior aos preços registrados e o fornecedor nào

puder cumprir o compromisso, o órgão getenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fomecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a vetacidade dos motivos e

comprovântes aptesentados; e

b) Convocat os demais fornecedoÍes pârâ âssegurar igual oportunidade de negociaçào.
5.7. Nào havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciadot deverá proceder à revogação da ata

de registto de pteços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8. O registro do fomecedor será cancelado mediante formaüzação por despacho do órgào
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornccedot:
a) descumpú as condiçôes da ata de registro de preços;
b) nào reúat a Nota de Empenho ou insrumento eqúvalente no prazo estabelecido pela
Àdministraçào, sem iusti6cativa aceiúr,el;
c) nào aceitar reduzir o seu preço tegisuado, na hipótese deste se tornar superior àqueles prat.icados
no mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art.87 da Lci n" 8.666, de 1993, ou no
alt.7" da Lei n" 10.520, de 2002.
5.9. O cancelamento do registo de preços poderá ocorrer por fato supen eniente, decorrente de
caso forruito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justihcados:

a) por nzào de intetesse público; ou
b) Â pedido do fomecedot.
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CTÁUSULA SEXTA. DOS ENCARGOS:
6.1. Nos valores rcgistraclt)s qutnto aos sen-iços e scrcn.r ti>rncciclos, incluem-se todos c gulisclucr
encargos fiscais. trabrLlhistts. prcviclcnctários e nrio dc obt a.

crr{,usur-a sETrMÂ - DAS DorAçÕES oRÇÀMENTÁnres B RECURSoS:
7.1..\s despesas dccoLrcntcs cll lqursiçào do olricto dcstl licitacào cortetào à contâ cl()s lccurs()s
des dotacões orçarncntriril-s uferas ao ()rcamenr,r vigcntc cLr \lunicipio dc.\nhangucra, contirrmc
o Pregão Presencial - SRP n" 001/2022.

cLÁu§uLA orTAvÀ - DÂs oBRrcÀÇÔES DAS pÂRTES:
8. 1, Álém das obrigaçôcs resultantes da obsen-ância da l.ci n" 8.666/93, sào obrigaçôes:
8.1,1. DA FORNECEDORÂ/BENEFICIÁRIÂ:
a) Executar com pontualidade os sen'icos solicitados conforme o estipulado no 'I crmo de

Iteferência;
b) Comunicar imediatamcntc c por escdto a cada Sccrctrria, através da Fiscalizaçào, qualqucr
anormaüdade vcrificada, pâÍa que sejam adotadas as providências dc regularizaçào necessátias;

c) Âtender com prontidào às reclamações por parte do recebedot dos sen'iços, ob)eto da prcsentc
Âta;
d) \'Íantet todas as condições de habrlitaçào eúgidas na prcseflte Jicitaçào;

e) Comunicar a cada Secretaria modificação em scu cndercço ou informações de contato, sob pcn:r
de se considerar perfeita a noti6caçâo realizada no endereço constânte nesta Àta;
8.1.2. Todos os impostos, taxas, fretes, seguros c encargos sociais c trabalhistas, que incidam ou
vcnham a incidir sobre a presente -\ta de Regisuo de Preços ou decorentes de sua execuçio scrào
de exclusiva responsabüdadc da empresa Forncccdora.
8.2. DO ORGAO GERENCIÀDORDÂATÀ:
a) Cumprir todos os compromissos hnanceiros assumidos c<>m a Fornecedora/Detentora desdc

que nào hâiâ impedimento legal para o íato;
b) Àcompanhar e fiscaüzar a execuçào desta Ata de Rcgistro de Prcços, nos termos do art. 65 da

Lei n" 8.666 /93
c) NotiFrcar, formal e tempcstiyamente a Fornece<lora/Detcntorâ sobre as irtegulatidadcs
obsen-adas no cumprimento desta Àta;
d) Notifrcat a Fomecedora/l)ctentora por escrrro e com antccedência, sobre multas, penalidades
e quaisquet débitos de sua responsabüdade;
e) Aplicar as sanções administrativas conraruer. peruncnrcs, cm caso de inadimplemento;
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessári<.rs à exccuçào da ,-\ta de Registro de
Preço;
g) \{anter atualizada a listagem de preços que c()ntemple a rclaçào dos itens, para os fins previstos
nesta Áta,

CL{USULA NONÀ - DÀ RESCISÃO DA AIA DE REGISTRO DE PREÇOS:
9.1. i Àta dc Rcgistro de l)rcço poclerá scr rcscinclich dc plcno clircito:
9,1,1, Pelo IrlLrnicípio urclepcnclcntcmente clc intcrpclaçào itrclicral, precedrclo dc pr,rccsso
ldministratir-o com anrplu dcfcsa, quancl,r;
9.1,1.1, r\ Detentora nio curnprir as obrigacrics cr)Ílstlnres cla .\tt tlc l{cgistro de Prccos:
9,1,1,2. .\ Dctenrorir nào formalizlr ,\r'r dc l{cgistro rlc l)rccos dccorrentc ou nâo retirlr o
instrurrrento equir-ulentc n() l)rrz() cstabclccido,.cnr justrtlcrrrivr lcerrl pclo \lunicípio;
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9.1,1.3. A DetentoÍa der causa a tescisào administativa da Àta de Rcgistro de Preços;

9.1.1.4. Em qualquet das hipóteses de inexecuçào total ou parcial da Àta de Registro de Preços;

9.1,1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registÍado, na hipótese de este se tornar superior aquele

praticado no mercadol
9.1.1.6.Pot tazôes de interesse púbüco, devidamente iustiítcado pelo NÍunicípio de Ánhanguera;
9.1.1,7. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa

Fornecedora;
9,1.1,8. Caso ocorra transferência a tetceiros, ainda que em pâÍte, das obrigações assumidas pela

empresa detentora.
9.2. Pela, Detentora quando:

9.2.1. Mediante soücitaçào escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
9,3. A soücitaçào da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do
pedido de fornecimento pela contratante.
9.4. Â inexecução total ou parcial das obrigaçôes pacruadas na presente Âta de Regrstro de Preços

enseja a rescisão do objeto, unüteralmente pelo N{urucípio, ou bilateralmente, com as

consequências contratuais e as previstas em lei ou no Âto Convocatório, mediante formalizaçào e

assegurados o conuaditório e ampla defesa, com fundamento nos atts. 77 e 78 çla I'ei 8.666/93,
contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.
9.5. Poderá ainda ser rescindidos por mútuo consendmento, ou unilaterâlmente pelo N{unicípio, a

qualquer tempo, mediante nouficação ptér,ia de 30 (trinta) dias à CONTRÀ1ÂDÁ, por motivo de

interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n"
8.666/93, ou ainda, judicâImente, nos tetmos da legtslação pertinente.
9.6. Da rescisão procedrda com base nesta cláusula não incidirá multa ou rndenização de qualquer
nâtuÍezâ.
9,7, Â comunicação do cancelamento do preço tegistrado, nos câsos previstos em Lei, setá feita

por correspondência com aviso de recebimento, juntândo-se o comprovânte aos âutos que deram
origem ao Registto de Pteços;
9,8. No caso de ser ignotado, incerto ou inacessível o endcreço da Detentora, a comunicação será

feita por pubücaçào na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço
registrado a partit da última publicaçào.

CLÁUSUIâ DECIMA - DA UTILIZÂÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
óncÃo NÃo PARTTcTPÀNTE:
10.1. I)oderio utilizar se da .\ra de Registro dc I)r-cco qual<1ucr rirgào or.r cnrirlrtlc da .\clministmcào
c;uc r.trio tcnhl particrpado do certarne, medrlnte prclta cortstrlta ao ()rtào (icrcnciatlor cla -\ta c

anuôncia da empresa beneficiária, desde clue dcr-iclamcnte cornprr>r'rch r \'.urtlllcr.I.t c rcspcitadas.
rt<r cltrc coubcr, as rcgras conddâs na Lei n" 1 0.520/'2(X)2, na Lci n" 8.6661 \993, no l)ccrcto liccleral
tt" ,1 .892/2013, suas llteracôes e atua[zacr:res e t]cr.nais n()rmils cm vigor c respectilus atualizâca,cs.

10.2. ()s orgàos quc r.tào participaram do registr,, cle precos, tlrrando descjarcrr tlzer uso da -\ta de

llcgtstro dc Prccos, dctcrào consultnr o <1rgà,, gcrcncitdor cla rtl plrir mrniicsracrio sobre a

possibihdade dc rdcsào.
10.3. Poclcr/r c.r bcncFrciário da ata dc rcgistro de prc'cos, obsen'adas rs conclicocs nela cstabclccidas.
optar pela aceitacào ou nào do fornecimcnto clccorrcntc cle lclcsào, dcsde quc nào prcludtrlne as

obrigaçoes preselltes e fururas dccorrcntes da atl, assurndls conr o,irgà,, gercnciarlor c órgàos
participrntcs.
10.4, .,\s aquisicoes ou ccrnúatlcõcs adicionais r que sc retcre o lrt. 22 do l)ccrcto l eclcrll n"
-.xt.,l :r,11 (Alterações feitas pelo Decreto Fcdcral n" 9.488 dc 30 de agosto de 20187. nio
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poderào exceder, por órgâo, a 509/o (cinquenta por ccnto) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório c registrados na ata tle registro de pÍeços pârâ o órgão gerenciador e

órgãos pardcipantes.
10.5. O quantitadvo decorrentc das adesões à ata de rcgisto de preços nâo poderá exceder, na

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrâdo na ata de registro de pÍeços para o
órgào gerenciador e para os órgàos participantes, ir.rdcpe ndentemente do número de órgãos nào

participantes que aderirem.
10.6. Âpós a autorização do órgão gcrenciador, o órgào nào participante deverá efetivar a aqúsição
ou conúataçào solicitada em até noventa dias, obsen'ado o prazo de vigência da r\ta.
10.7. Compete ao órgào nâo participante os rtos relatir.os à cobrança do cumprimento pelo
fomecedor das obrigações contratualmente assumidas e a apücaçào, obscn'ada a ampla defesa e o
contraditório, de erentuais penaüdades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relaçào às sua.s próprias contrataçôes, informando as ocorrências ao órgão gcrcnciador.
CIâUSULA DECIMÁ PRIMEIRA - DAS PENAIIDADES:
11,1, Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos ao ir{unicípio de Ânhanguera podetá sujeitar a

Detentora/Contratada às penalidadcs seguintes:
a) Suspensào do drreito de licitar c conúatâÍ corn a -,\dministraçào direta c indüeta do N{unicípio
de Ánhanguera, pelo prazo de até 2 (dois) anos (art. 87 III, da Ler8.666/93),cm funçào <la naturcza
e da gravidade da falta cometida ou enquânto pcrdurarem os motivos determinantes da puniçào à

pessoa fisica ou iurídica que prnticrr.lurisquer âros prcvrstos no art. 70 da I,ei n" 10.520/2002:
b) Declaração de irudoneidadc para licitar e conrrâtâr com a administraçào pública, considerando,
parâ tântot reincidência de faltas, sua nâtuÍezâ c grar.idade. O ato da declaração de intdoneidade
será ptoferido por Âutoridâde Superior na esfera municipal, mediante pubücaçâo no Diário Ohcial
do Estado.
11.2. Pclo ataso injustificado na cxccução do ajustc, â l)ctentorâ/Contratada incotterá em multa
diána de 0,1oá (um décimo por cento) sobre o vakrr ajustado, excluída, quando for o câso, a parcela
correspondcnte aos irnpostos incidcntes, se destacados em documento fiscâ1,

11,3. Pela inexecuçào total ou parcial do ajuste a multa scrá de 100,b (dez por ccnto) sobre o valor
da obngação nào cumprida.
11.4. À aphcaçào das multas indepcnderá de qurlquet interpelaçào judicial, prcccdtda de ptocesso
administtativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver
dado causa-

11.5. Âs multas c penalidades serão aplicadas sern prejuízo das sançôes cíveis ou penais cabíveis.
11.6, A Detentora,/Contratada será noti[rcada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o
que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úters dessa noúFrcaçào. Se nâo ocorrer o recolhimento
da multa no prâzo Frxado, o seu valor será deduzido das faruras remanescentes.
11.7. Â recusa rnjusti6cada da adjudicatária em assinar a r\ta de Registro dc Preços, aceitar ou teúar
o insúumento equivalente dentro do ptazo estabelecido pclo Il{unicípio de Ànhanguera, caractcrizr
o descumprimento total da obdgação assumida, podcndo a r\dministração apücar as pcna)idades
cabíveis.
11.8. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penaüdades
ptevistas na Lei n" 8.666/93.

CIÁUSULÀ DECIMA SEGUNDÀ - Do GERENCIAMENTo DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÔES DO ORGÃO GERENCIÂDOR:
12.1. ( ) r'rrsio (icrencirckrr tlcstu .\tr dc Rcqisrr,, rlc prccos é r Sccre ttria Municipal dc
Administração de Ànhangue ra.
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12.2. Sào obrigações do Órgão Gcrenciadot e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, a

prátrca de todos os atos de conúole e administação da r\ta de Registro de Preço, nos termos do
Decreto Federal n" 7.892/2013, as seguintes obrigaçôes:
a) Gerenciar a pÍcsentc ata, indicando scmpre que soücitado, o nome do detentor da ata, o preço
e as especiÍicações dos itens registrados, observada a ordem de classificação indicada na ücitaçào;
b) Observar <1ue, dutante a vigência da presente ata, se)am mantidas todâs as condiçôes de

habilitaçâo e quaüficação exigidas na Lrcitação, l:em assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas;
c) Conduzt eventuais procedimentos administntivos de renegociâção de preços registÍados, pârâ

Frns de adequação âs novas condições de mercado, e de aplicaçâo de penalidades;
d) Âcompanhar a evoluçâo dos preços de mercado, com a ltnaüdade de verificat sua

compaubrlidade com aqueles registmdos na ata;

e) Àcompanhat e fiscalizar o cumprimento das condiçôcs ajustadas nâ presente Áta;
f) Consultar o detentor da ata registâdâ (obsen'ando a ordem de classiFtcaçào) quanto ao intetesse

em fornecer os itens a outro(s) órgào da Âdministração Pública que extemem a intençào de utiüzâÍ
â Presente Àtâ.

CLÁUSUI.A DECIMATERCEIRA. DAS DISPOSIÇÔES GERÀIS:
13.1. l{egcr-se-ri x plcscnte.\rl r-lc ll.cgistro ,-lc I)rcc,,s, r'to rluc for oursso. pclas cltspostci,c.
c()nstrntcs nr l-ci n" l().-520,':0(11. rto [)ccrctr, Ieclcrtl Ir" :.892i2(]11, nr Lct n" 8.666i 199-1,

rcspectir':rs ';rtuirLzncôcs c clcnr:ris r)()lnrxs pernncnrcs c pclls concltctlcs estlt)r.'lccidas pck, nc,

Edital do Prcgão Prcsencial - SRP n" 001/2022.

CIÁUSULA DECIMÂ QUÀRTA. DO FORO:
14.1. Para dirimü qrrlisclr,rer dil'idns clccorrcnrcs do prcsentc contrato, t-tca clctto o Foro da
(-onrarca dc (-un.rari (l(). corr.r rcnirncir c:iprcssr clc qualquer outro, por mais prir-ilegia<lo que

scja.

14.2, Justos c ac,rrdldr.,s firmarn <, prcscntc, crr quatr() r'i'.ts cle igual teor e forma nl prcsenca dc

duls testcmunhas, prra gue procluz:r os cícitos lcgais.

.\nhangucra, 03 de Fevereiro de 2022

MUNIC
CNPJ s

I E GUERA.
n" 01 27 .430 /0001-31

rcclo Nlartins dc Paiva
Prefeito I\'lunicipal

PORTAI COMUNICAÇÃ ORA EIRELI
cNPJ 04.217.572l001-88

Representada por: 'l cresa Cortcz dos Santos
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