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PREGÃO ELETRÔNIGO N." 00212022 - SI§TEMA DE REGI§TRO OE PREÇOS
TIPO: MEHOR PREÇ§/ ITEM
DÀTA: 17lAàtZA?2
ABERTURA: 14:ü§ H0RA§

ÀTA §E RTGI§TRO DE FREÇO PARÂ A

PRESTAÇÂO DE SERVIÇO§ DÊ MANUTENÇÃO

E REPARAÇÃO DE VEICULOS PÂRA ÀÍENDÊN

AS NECE§§IDADES DÂ5 SECRHTARIAS

MUNICIPAIS. PÊOCE§§Ü Â.DHiNI§TRATIVO
t"l§ ü0§.070?2212Ü?'2. VALI§ADEr 12 (DOZE)

ME§E§,

Aos 25 (vinte e cincCI) dias do mês de mêrço do ano de 2022, na PREFIITURA

MUNICIPAL DE PA§TOS BONSIMA, reuniram-se na §ala da coMISsÃo pTnMnNENTE DE

LiCrrÀinO, situaOi no predia da Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de

Licitação * CPL, a senhora; VerS LIqia FeffÊifn CoEta Mota, Secretária Municipal de

i",:à*, ;uuponsár"l pelos negisttos de Preços da Secretaria Municipal de §aüde e senhorâ:

qli.rdiaEs câÍna{â-,§uinBríe* cos§, Secretárla Municipal de Educação, resPonsável

p-l"r R-$ttt t d" Pfeços da Secretaria Municipal de Educação, denominado: ORGAOS

GERÊNCIADORES da presente ATÀ DE REGI§TRO DE PREçO§ No ü211!ã-1-e o §enhor:

úarouete Coetlo Rihelro portadora do CPF: 293.771'963-53, RG No 0456§53§201?-3

§SplMA, ,epresentante da erfipe§a: Iq C RIB§IRO - HE inscrita no CPNJ sob o No

ü2.O99.82410O0f-96, respectivamente, çom base na Lei no 10'520, de 17 de iulho de

2002, e na regulamentaçãg ieita pelos Decreto Municipal no 00ô/?021, de 04 de janeiro de

?ü21, em facã das proptstur vencedoras apresentadas no Preção EletrÔnico po 66]/2022-

sÀp," cuja ata e demals atos foi homologado pela autoridade acjministrativa, RE§oLVE

R.EGI§TnÂR os preçOs dOS produtOs propostos pela €mpresa, nas quantídades estimadas'

de acordo com a áassificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições

previstas no instrumento convocatório e â5 constantes desta Ata de ReErstro de Preços,

suieitando-se as pãrtes às normaE e§tãbelecidas da Lei no 8'66S, de 21 de junho de 1993 e

suas alterações, ccnforme ãs cláusulas seguintes:

D$ OB'§TO

TLAUSULÀ PRII4EIRA: Õ objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos ;tens das

empresas vencedoras, ccnforme dados abaixo, para a prestação de serviços de manutenção

e reparação de veicuios para atender as necessidades das Secretarias Municipais' recurso:

pNAtE, ionforme quantidades e especificaçôes constantes da cláusula quarta desta ATA,

conforme conOiçõei e especificações constántes do edital do PRE6ÃO ELETRôÍ{ICO N'

ü07.12§22, beú como das propostas cornerciais das PROMITENTE§ CONTRATADÂS'
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Inscrição Estadual:
12,153.464-2

NO 283, BAIRRÜ SAO ]ÔSE Inscrição Municipal:

§l;JgI:,(ee)J_§s51 1043, 3555-10,49 EMAIL; com.br

obrrgacional às pafte§, corn característica de cornpromisso para futura contratação.

Uâ§ O§RIGâÇÕ§§ §O§ LICTTáHTES RE$STA.AOO§

GLAUSUI-A SEGUN§A: §áo cbrigaçôes dos Licitantes REGI§TRADO§, entre outrâ§

l. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICIPIO e/ou com o§ orgâos partlclpantes

no prazo máximo 05 (cinco) dias úters, contados da solicitaçáo formal.

ll. Os serviços será deverão ser prestados diretamente nas Secretartas Municipais ou em

lugares deítinados por cada §ecretaria, locairrado* na ssde do Municipic de PASTO§

AÕNSfiln, conforme solicitaçôes, acompanhada das respectivas notas fiscaís onde os

produtos recebidos serão fiscáizados e conferidas pelo setor de compra§ do Municipio em

prazo não superior a 03 (três) dias, contadoe a partir da data da ordem de fcrnecimento.

lll. providenciar a imedista substituiçãa dos itens por falhas ou irregularídades constatadas

p"r" úÚúCinO, na forma de fornecrmento dos produtos e âo cumprimento das demais

obrigaçôes assumidcs nêsta ãta'

lV. Rêapresentâr gêmprt, a medida que forem vencendo os prázos de vaiidade da

documentaçâo apresentada, novos documentos que comprovem todas as ccndiÇÔe§ de

Àanitrtaças ã quaíiti"açâo exigidas no editaldo Pregâo §LETRÔNlCCI nu AO2ftO22

v. prover condiçôes que possibilitem o atendimento das obrigaçÕes firmadas a partir da data

da assínatura da presente Âta de Ragistro de Preços'

Vl Ressarçir os evontuais prqjuizos causados ao MUNICíPtO, aos orgãos partrcrpant*s e/ou

a tercairos, provocados por ineficiêncía ou irregularidades cometidas na execuÇâa das

obrigações assumidas na presente ARP'

Vll Responsabilirar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais comü: salárros,

trãnspôrte§. encsrgo§ sociais. fiscais, trabalhístas, previdenciários e de ordem de ciasse.

indeniraçôe" u qrã"qoer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando' ainda. o

üüúfãiÉfO ê os ôrgâos Participantes isentos de qualquer vínculo empregaticio

responsabilidade soiidária ou subsidiâria.

Vlll. pagar. pontualments, os seus. fornecedores e as obrigaçôes flscats com base na

presente atâ, exonerando ô MuNlclPlo e os Ôrgãos Participantes de respcnsabiltdade

solidária ou subsidiária por tal pagamento

§A uGâNCn D§§TÀ ATA BE RE{il§TR§ pE PREçOS

CNPi : O2.099.824/OOOL -96
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üLAUSULA TERCEIRÀ. ü prazo de validade da presente Ata de Regrstro de PreÇos é de
12 {doze) mêse§, a partir da data de sua publicaçáo, sendo vedada sua pÍorrogação.
exceto seja editadü novo regrãmentÕ pelos órgâos oficiais durante a vigêncía da mesma

§o RÊgr§TRo Dos pREços

CLAUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o forneeedor do§ mãteriâr§

constantes desta. encontrÊm-se contidos na tabela abaixo:

r*Àr*utrnçÀ6 bÉ úrftuuos pARA ATENDER Às NEcE§slCIÀDEs DA§ §ECRETARIA§
MUNICIPAIS

ITEM DE§TRICAO MARCA§ UNID 0T0 v. uNlr V. TOTÂL

S§RVIÇO OE LANTERNÂG§M,
FUNILARTA E PINTURA DE
VTiCUIOS AUTOMOTORE§ -
COTÂ PRINCIPA

DE MÂNUTE E

R§P NE Í\ÁÁQUINAS PROPRIA hora S00 , R$ 14§ ü0 H$ 116.ü0$.Üü
DE TERRAPLENAGEM. COTA
PRINCIPAL
§ÊRVrÇ0 üE E

]

I PRÜPRIA húra BâÜ R$ 155.0ü RS 134 000 00

PRüPRIÂ h*ra táv R$ 14$,0ti RS 104.400.0ÜR§PÂRAÇÂO DE TR,ÀTORE§
AGRiCOLA§ - CCITÀ
PRINCIPAL

srRuÇo§ DE ÀLINHAMENT§
E BALANCEAMENTO DE
VEiCIJLO§ ÀUTOMCITORÊ§

CULO . COTA PRINCIPÀL

Ço§ §E ÍJARIA
PARA VEICULOS
AUTOMoTüRES {R0SA) -

COTA PRINCIPAL

ÂUTCMOTORE§ {VEiCULO} -

PRINCI
sERVrÇO§ oE REBOQUE
VEíCULÜ§ LEVÊS - ÕOTÂ

PAL
T}E RÊBüOUE

VEICULOS PESÀDO§ - COTA PROPRIÂ
FRINÜIPAL

I
:

J

U

I

i

4

5

r

PRÕPRIÂ hsrã 8*0 RS 1§0,00 R$ 1?8 ü00,0CI

PROPRIÂ hora 120ü R$ 145,00 RS 114.000,0CI

PROPRIA UNID
l

R$ §ü,0ü R$ 50.4CI0,00

PRÕPRIA 16ü13 R§ 70,00 R$ 112 000.00

PROPRIA UNIN 80ü R$ 40 0ü R$ 32 00Ü 00

PRÕPRIÁ" Itm 1êüSü Í)( ') ô.1 R$ 46 40S.00

Krn 180ü0 RS 5.85 I R$ §3.ô0ü,00

§ô0
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VEICULü§ AUTOMOTORE§.

VTICULOS AUTOMOTüRÊ$.

§

E
COTA P NCIPAL

MECÀNICA DE
RV|ÇO nÊ

REPAdAÇÂO

§ERViÇO üÊ
R§PARAÇÃO

UTE
ELÉTRICA DE

CCITA PRI

DÊ LAVA§§M f;
DE VEICULO§
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mrrücâ.{s Mtr\rg*o 0# {ÊnR!lÔ*t0 }À c!ôroê§lÀ (íitÀ&l} tui. MÀtÂI*;titfitl

DESôRttÀO

E
DE MÂOU| NÂ§

DE TERRÂPLENAGEM - COTA
RE§ERVANA

E
OE TRATOR§§

AGRICOLÂ§. COTA

tl r

VALêR TOTÂL DA COTÀ PRIilCIPÀL RS §S0.800

V. T$TAL

RS 155,00 RS 31 000.00

R$ 145,ü0 RS ?$ ü00,00

fts 145,ü$ R$ ?ü. 100,0c

RS 3[.00$.0s

hôrâ 30ú RS 145,ÍJ0 RS 43.500,üG

Utl[ü 140 R§ §O.Oü R§ 1: 600 0ü

,00

11

1x

t3

ELÉTRICA
14

] VEICULO§ AUTOMCITÔRES .
COTA

t§
E SALÁNCEAMENT§ OÊ
VEíTULOS AUTOMOTORES
iv§tcul§) - §0TA
R

r
''8 LUgR r}Ê v€lcuLo§

,S,UTOMOTOR ES {VEICULO} -
COÍA

OE REBÜQU
{o VEiCULOS LEVÊS - COTÂ

RÊ§EÊVADA
Í? U§ DÊ

20 VEICULO§ PE§ADO§. CÚTA
ADÂ

PRÔPRIA

VALOR TOTAL DA COTÀ RE§ERVÂ$Á Rl24§.200,00

VÂLOR TOTÀL GLOBÂL _*. Rt.1:?16,9q9,0p

§ERV|ÇO 0E
R§pARAçAO

4üü RS ?ü.00 R§ 28 000.00

fl$ 8.000,00

Í,e 11.$00.0Õ

R$ 23 4ü0.0ü

ÇLÁUSULA qUINTA: À Ata de Regístro de Preço§, durêntê sua vigênüia, poderá ser

utjlizada por qualqueÍ orgáo ou êntidsde da administraçâo que nêo tenha pârticipado dÔ

§ârtarn6. mediantê prôvia-conrulta e autorixaçâo do Municipio e do fornecedsr, sem prejuia*

das quantidadês registrâdas nê§tâ Ata.
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UHID 0Tn V. UHITlTHfi{
$§RVrÇü DE LANT§RNAGEM,
FUNILARIA E PINTURA DE
VSITULO§ ÁUTOMCITORE§ -
CSTA RES§RVADÀ

PROPRIÂ

MARCÀ§

hora 2oCI

lÊÍ:\/rr,r| RÉ [rÂNt trtrNcÃí

hoÍa ZVUPNOFRíA

1§0PfrOPRIÀ h0fs

hora RS 1ôü,0ü?üüPRÔPRIÀ

PROPRIÂ
VEICULO§ AUÍCIMOTORE§ -

§
f!CVLREP

DE

A RÊ§[RVÂD,&.

PRCIPRIÂ

UN}NPNÔPRIA

§ERViÇü§ DE BORRÂÜHARIA
PARA VEICULÔS
AUTOMOTORE§ (RCIOAi "
T,OTA RESERVADA

17

4§00

RS 4C.00

R§?gO

2§0UNID

PROPRIÂ

PRÕPR{A

RS 5.85
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Parágrafo único: As côntÍatâÇóes âdicronars previstas nesta cláusuia não poderáo exceder
por órgáÕ ou enlidêdê interessada. a 50% {cinquenta por c6nto) dos quantilatavos
registrados na Ata dê Rêgistro de Preços.

DA8 OA§IGAçÕÊS DO nUNlCiPIO

CúU§ULA SEXÍAI São obrigações do MUNlciPlO, êntre outras

L GêrênciaÍ, atrâvés ds PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONSIMA,
SECRETARIAS MUNICIPAI§, esta Atâ dê RegistÍo dê Preços, providênciandô â indicâçáô.
sempre que solicitâdo, dos fornecêdorês, para âtendimento à§ nece§sidadês dâ

Admini§trêÇáo, obedecendo a oÍdem de classiÍicaçâo e 03 quentitâtivos de ccntrataÇão
d€finidos pelos participantes dêsta A1e:

ll. Observaí paÍa que, durante a vigência da presente ata, seiam mântidâs todâs as

condlÇôes de habililaÇãô ê qualficaÇâo exigida§ na licltação. bem assim a sua

compatibilidade com as obÍigãçõês assumidas;

lll. Acompanhar e Íiscalizar a pêrÍeitâ execução do presente Regi§tro de Preços, akavês do

selor de compras/Sacretârlas Municipais.

lV. Publicar o preço. o fornecêdor e es espêciíicaÇõ€s do objeto, em forma de êxtrâto na

rmprensâ oficiai dâ Município, sem ptejuizo de ouiras fôímâs de divulgação, inclusive pela

ràdô mundtel de coíÍtputedores - lntêrnet. durante a vigência da pÍesênte ata

oA cor,trR ?AçÀo

CúU§ULA SÊTIMA: Observados os critérios ê candiÇóes e§tâboieqdos no Bdrtal dÕ

pregão ELETRôN|Co n, OO2I2O2.2 , SRP, o MUNIC|PIO e/ou orgãos participantes

forrializaçâo sêus respêctivos contratos obedecendo os itêns e quãntidades de cacja

Secretariá, podendo tarnbém conformê ô casÕ a Autoridede competênte fÔrmalizar uma

único contrato com os itens ê qlianlidade de todâ§ as §ecretaíias participanle§.

CúUSULA OITAVA: O Registro dê Píêços efetuádo não obngâ o MUNICIPIO a frrmar as

contrateÇôes nâs quantidades estimada§. podendo ocorÍer licit€çôe3 e§pecifica§ pârâ o

o$eto, áendo assêguradâ ao detentor do regi§tÍo â pr€íerência de fórnêctmentô. em

igualdâdê de cond,çóes.

CúUSULA NONA: A cantratâÇãô iunto â cãda foínecedoÍ reglsllado será formâlizãdã pêlÔ§

ó,gáos integrantss da Adminiatração DiÍêta ou lndiíelâ do Podeí Executivo. mediante a

assinatuÍa de contrâto"

o§ PAOÀXÊt{Ío À collrRÂÍAÍrÀ

CLAUSULA DÉCIUR; O MUNIC|PIO ou os órgáos municipais pâgara à CONTRATADÁ
pelos fornecimenlo§ dos bens de valor registrâdo nêstâ A1â dô âcordo cÔm a quantidâdê

eíettvamêntê sntregue em âtô 30 (trinlâ) dtas útêi§, âpôs o recebimento delinúivo.
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CTAUSULA DÉCIMA PRIMÊIRA. O pagamento seíâ efeluâdô através dê depos(o bancário
mediàntê âpressntação do documênlô íscal competerle. juntamenle ôom os documênto§
pertinêntês.

§A§ALÍEhAçÔE§ §ÀÂTA

CLAUSULÂ DECIMA SEGUNDA: A Atâ de Regi§tro de Preços poderá soírer alterâÇôe§.

obedecdo o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

ParágraÍo Pnmeiro: Os pí6çOS Íeoi§trados podêrão ser revisto êm deêorrência de evêntuâl
rêdução daquêlês praticados no mÊrcãdo. ou de fato quê eleve o custo dos mâlêflals
rêgistrâdos, cabendo â PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA. argão
geienciador desta ATA, promover as negociaçÕes junto ao§ fornecedores registrados

Parágrafo segundo: Quando os prêços registrâdos, poÍ motivo §uperveniênte, tomar-se

sup.iio, ao pteço pralicado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS
8üNS/MA dêverá:

l. Convocar o Íornecedor regi§tredo para negociaçâo dê rêduçáo de pÍeÇÔs e sü3

âdêquâção âo Praticãdo no meÍcêdo,

ll Fru§trada a negociação, liberar c fornecedor registrâdo do compÍomisso as§umrdo.

lll. Convocar. pela oídêm de classiÍicâçâo do Prêgão ELETRONICO' os dêmars

fornecedores que nâo liveíam §êus preços re§r§trados, visando iguâl oportunidêde dê

negociaçáo,

paÍágraÍo Terceiro: ouendo o valor dê mercado tornãr-se §upêrior ao pfêçÔ registrado e Ô

Íornáedor, mediante comunicação e comprovação Íormal, náo pudeÍ cumprlí o

compÍomisso, o ôrgão gêrenciâdot de Ata poderá:

L Libêrar o ,ornêcedôr regi§tíado do compromisso assumido sem

penalrdâdês pÍevistss nê§ta Atê e no Édital do Pregão ELETRÔNICO'
veracidade dos motivos e comprúvsntes apresentados.

ll. Para o dispo§to no subitem anteíior. a comunicaçâo devará ser lêata antes do pêdrdÔ dê

forn€cimenlo dÕs matÊriaisi

lll. Convôcar, pêlâ ordêm ds classificaçáo do PregãÕ ELEÍRÔNlCO, os demats

ÍôrnêôedorêB visândo igual opô.tunidâde de negociaçâo;

pârágraÍo euaÍto: O MUNICiPIO revogerá a Ate de Registro de Preços sempíe que nâo

houvàr êxito nas negociaçôes, na íorms dã legislâçáo vigênte'

CúUSULA DÉC;MA TERCEIRA. O Registro de P1eços dos fornecedores regislrados seÍá

câncelâdo quand§:

l. HouveÍ interesse públiôo. devidâmenle íundamênlado.

aplicaçâo das
confiírnâdâ a
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ll O fornêcêdor dascumprir as condrçÔes da Atâ de RêgÍstío de Preços

lll. O fornecedoÍ náo assinar o contrato no prazo detêrminâdo neste edttal. sem lustificatrva
aceita pelo tvtUtttCíPtOt

lV Sê constatâr a existêncaa dê dêclaraçâo de inidoneidade do tornecedor,

V. ô Íornecedor não acêitâr íêduziÍ Õ seu preço registrado, no caso destê 3e tornar supêrlor
ao praticados ns mercado;

Vl. Por iniciativa do prôprio fornecedor, qüãndo medisnte solicitaçâo por escrito, comprôvar
a impossibilidadô do cumprimênto da§ exigências do in§trumqnto convocetóÍio que deu
orisem à esla ARP. têndo em vista ialo §upervenientê ê âceito pelo MUNIC|PIO

CúUSULA DÊC;MA QUARTA: Os preços da pÍêsente Ata serão iírea1ustáveis duranle a
validâde de6tá Alâ,

pâragraÍo unico Nas hrpótêsês prêvistas no Art. 65, inciso ll, alinea "d", da Lel 3 666193, o

f\ilUNiCiplO poderá promover o equi,ibrio econômico-írnanceiro do contrato, mêdiantê

§Õlicitaçáo íundamentada ê aceitâ.

DÂ3 PEilALIDADÉ§

CúUSULA DÉCIMA QUINTA: Pelâ inexecuçáo lotâl ou parcral da Ata ou do cÕntrato o

MUNlCiplO podêrá, garantido o devidc processo legal. e amplá deíesâ e o conlradilório

ãplicer à CONTRATADA a§ §eguintes SançÕes:

I - tmpêdimento dê licitâr ê contrãtaÍ com á PÍefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA por

prazo de ãtê 5 (cinco) ano§;

ll - declaraçáo de inidoneidade para IicitaÍ ou cotltÍâtar Ôom s Adminjstraçáo Pública

lll - Advsrtênciâ.

lv - Multâ de 0,3% (trê§ décímo§ por esnto) por diâ dê âtrâ§o na êntrega dos produtos ou

atraso ne sua §ub§ituiÉo, ê por ocorrência de ãto ou íato em dêsacordo com o propostÔ e

o êstâbeleodo neste Edital, até o máximo de 10oÁ (dez por cênto) Sobre Ô valor total da notâ

de empenho, recolhida no prârÕ máximo dê 15 (quinre) dias corrrdos, uma vêz comunicada

oÍicielmêntê.

V.Multadelo%(dêzpÔreento)sobrêovâlorlotâldânotâdêempenhÔ'nocâSodê
inexecuÇão total or.: parciai do obiêto cônlratado, reÔÔlhida no pÍazo dê 15 quinzê) dias

corridos. contado Câ comunicação oÍicial

vl - Dêclaraçáo de inidonêidâde pâía licitar ou contratâr com a Adminislração Pública

enquenlô p"àrr"tern os motivos detêrminantes da puniçáo ou atê que seia prÔmovida â

reabititaçaà pêíânte a própriê âutoridâde que eplicou a penalidade, que será concedidâ

.:f. i:,,,:,' i i 
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sêmprê qr.iê â ircitânle rêssarciÍ a Prêfêiturâ Municipal de PASTOS BON§ - ir,À pelos
prêiuizos resultantês e depois dê decorrido o prazo da sanção aplicêda coÍÍl bãse no
subitem antêírôÍ

CLÀUSULA DÉCIMA SEXTA: A panalidade de advertência podeÍá sêr apircadâ nos
seguintes câsos, indep6ndsntêmente ds aplicâçãô dê multas.

l. Oêscumpíimento das obÍigaçóês assumidas contrátualmente, desde que náo acarretem
preiuízos parâ o MUNICIPIO;

ll Exêôução in$tisfâtÔria ou inexacuçáo da entrêga do matórial. desdê gue ã sua gravidâdê
não rêcomende o ênquadrâmento nos câ§os de suspens5o têmporáÍia ou declãraÇáo dê
rnidoneidade;

lll. Pequena§ OCorrênCiaS que po§Eam Acarrêtar tÍanstornos no de§envolvimento do3

serviços do MUNICIPiO ou dos órgãos muntcipais;

CLAUSULÁ DÉCIMA SÉTIMA: DecorÍidos 05 (cincoi dias de atraso na êntregô dos b€ns.

sem quê tenham sido apÍê§€ntâdâ§ justiÍicativas plâusivêi§. êStôrá caractêri.zâdo Õ

dê§curnpíimênto tolal das obrigâçôe§ assumidãs, câso em que. âlêm de aplicâr a multã

previ§ta no inciso li da Cláu§ultDêcima Quinta, podôrá o MUNICIPIO optar pela resôi§ão do

Contrâ1o.

parágrafo Primeiro: As mullas â que se reÍere c inciso li da cláusuia Décrma Quinta não

impeãe que o MUNICIPIO fêscinda, unilatêralmênte, o Conlrato ou cancêle o Registro de

PrêÇo do fôrnecêdôí €, aindâ aplique âs oúras sançôês pfêvistâ§ na cláusr.rla _Déctma
euiàta. em sêus incisos I, lll ê lV, facúltadã o devido processo legal, a arnpla deÍesa e a
CONtrAditóTiO dA PROMITENTE ê'OU CONTRATADA,

CúUSULA DÉCIMA OITAVA: A§ multa§ aplicâdâ§ §srâo dêscontada§ dÔs pâgamentos

eventualmerde devidos pelo MUNICiPIO

pâÍágrafo Primeiro: lnexistindo pagamênto devido p€lo MUNICiPIO ou senoo este

insuíLiente, caberá à CONTRATADA efêtuaí o pagamento dã multa. no píâzô máxrmo de

30 (trintâ) dias corridos, contsdo da data da comunicâçãÕ de conírrmaÇão da sânÇáo.

PaÍáoraÍa Seoundo: Nâo se realizando o pâgamênto no§ têrmos acima dêfinidos, o

ÀíUNiCiplO úderà, se houver, valer-§ê do valor dado em gatanlla e, não sêndo Éste

suíiciênte, far-se-á a suâ cobrança jüdicialmente

CúUSULA DÉCIMA NONÀ: A panalidade de declafãçâo de inidoneidâde pala licrtar e
contíâtâÍ cÕm a Administrsçâo Pública será proposta se cônstatade má fé, açáo maliciosa e
premeditada da CONTRATADA em preJuizo do MUNICIPIO. evidência d9 

-3.t-1?!11^"otn
interesses escusos Õu reincicjênciâ de faltàs que âcaríetem prejuizos ao MUNlClPlo ou

aplicâÇões sucessivãs da§ ouirâs penalidades anteri§rmêntê deôcritas.

parágrsÍô ünico. A penalidade previstã n6atâ cláusula, ê dê competência êxclusiva dô

MUNÍCiplO, íacuttâdâ à contratada ô dêvido proce6so lêgã1, â ampla defesa e contraditôrio
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no prazo do 03 {tÍê§) dras úters, contados da dêtâ da abertura de vrsia, podendo a
reabilitaçáô ser requerida âpós 2 (dois) anos de suâ aplicâÇáo.

otspo§açÕEs Fril tg

CúUSULA VIGESIMÀ. As omissóes desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretaÇâo
serão sânadas de acoÍdo com o que dispusêíem o Editâl do Pregâo ÊLETRÔNICO n'
AO2|2O22 - §RP e as propostâs aprêsentadas pelas CONTRATADAS. prevalecendo, em
caso de conÍlito, as disposiçôes do Editsl sobrê as das propostâs.

CLÂUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente rsgistro decoírê de adjudicação às
PROMITENTES CONTRATAOAS dos objÕtôs. cujas descrições quântidade§ ê

especiÍicaçôes constam no Termo de Referência Anexô l, do Prêgão ELETRÔNICO no

aa;al2\22 - SRp, conforme decisáo do PÍegoêiro do MUNlCiPlo. iavrads em Ata e
homologaçáo Íeila pêlo sonhot Prefeilo Municipal.

CLAUSULÂ VIGESIMA SEGUNDA: Cabêrá à PRÉrEITURA MUNICIpAL DE PASTOS
BONSIMA o gerenciamênlo da ptesentê Ata de RÊgistÍo de Preços nos teímos da

leoi§laÇáo vigêntê.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o fôrô da Cornarca dô Municipio de

PA§TOS BONSIMA, para dirimir quaisquêr dúvidas decorrentes da execuçâo desta ATA,

com renúncia das partes a quâlquer outro. por rnais privitegiado quê seiâ.

E, poÍ estarêm justãs ê acordadâs. a3 partes a§§inâm a p[esente Ata em 01 {umã) vias de

igual teor e forma.

PASTOS BONS - MA, 25 de Março de 2A22
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SECRETARIA IVIUNICIPAL DE SAUDE DÊ PA Ô§ BONS. MÂ
Vera Lucia Ftrroira Costa lrota - §ectetária Municipal Oe SaÚde

ORGÃO GERENCIAOOR

§ECRETARIA TúUNICIPAL DE EDUCA o PASTOS BONS " MA

clâudiâna CâmaÍa GuimaÍãê! Costa ' Secretária Municipel De EduoaÇão

ORGÃO GERENCIADOR
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