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ATA DE REGISTRO DE PRECOS
EDITAL DE PREGA0 PRESENCIAL N° 005/2022

ATA DE REGISTR0 DE PRECOS N° 005/2022

Pelo presente  instrumento,  a  Secretaria Municipal  de Administrapao,  6rgao  Gerenciador deste  Registro
de   Precos,   situada   na  Avenida   Varcy   Herculano   Barroso,   s/n°   -   Centro   -   Ipixuna   -   Amazonas,
representado neste ato por seu Secretario, ANT6NIO ERNANI0 FERREIRA LIMA, inscrito no CPF
sob  n°  754.789.512-34,  portadora  do  RG  n°  413665,  residente  e  domiciliada  nesta  Cidade,  doravante
denominado ADMINISTRADOR, e a empresa:

1) D  8  COMERCIO DE  GAS  LTDA, pessoa juridica de direito privado,  inscrita no CNPJ sob n°
27.271.301/0001-06, estabelecida na Cidade de lpixuna -Amazonas, na Rua Domingos Barroso, N° 94 -
Centro  -  Cep:  69.890-000,  neste  ato  representada pelo  seu  s6cio  titular  o  SR.  DEVANIR BARROS0
MUNIZ,   brasileiro,  inscrito  no  Cadastro  de  Pessoas  Fisicas  n°  766.377.432-91,  portador  da  RG  N°.
1133184-4 - SSP/AC, residente e domiciliado na Rua Domingos Barroso, n° 202, Centro -nesta Cidade
de   lpixuna   -   Amazonas;   doravante   denominado   FORNECEDOR,   firma   a   presente   ATA   DE
REGISTR0 DE PRECOS, mediante as clausulas e condic6es a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJHTO

1.1.  A presente  Ata  de  Registro  de  Preco  ten por  objeto  estabelecer  as  condic6es  que  disciplinarao  a
Aquisicao  de  Carga de gis  de cozinha de 7  el3kg,  atravds  da Realiza¢o  de Registro  de  Precos,  para
atender as necessidades b&sicas das  Secretarias Municipais e demaos 6rgaos da Prefeitura Municipal  de
Ipixuna, signatatos desta Ata, durante todo o perfodo de vig6ncia desta.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1.  Os  pre¢os  dos  bens  fomecidos  estao  registrados  mos  termos  da  proposta  vencedora  do  Pregao
Presencial n° 005re022, conforme o quadro abaixo;

1 - FORNECEI)OR: SILVA E DAMASCENO LTDA - EPP

Item Qtd. Unid. Especificag5o Marca
Pre€o

Unit. Total

01 3.050 Uuld- CARGA    DE    GAS    PARA    COZINHA, Amazongds 94,00 R$ 286.700,00
Botiiao com Peso 7 kg.

02 3.452 Uhid. CARGA    DE    GAS    PARA    COZINHA, Amazongds 139,00 R$ 479.828,00
Botijao com Peso  13 kg.

TOTAL 766.528,00

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES I)E FORNECIMENTO

3.1.  Os 6rgaos e entidades, beneficidrios desta Ata, que firmarem contrato com o vencedor de cada item,
deverao  solicitar  da  Secretaria  Municipal  de  Administra?ao,  6rgao  Gerenciador  da  presente  Ata,  nos
termos do Decreto Municipal  n° 052/2017 de 11  de janeiro de 2017,  os pedidos dos produtos a se
fomecidos, tudo nos termos do Edital de licitapao que faz parte integrante da presente Ata, acompanh
da devida autorizagao do ordenador de despesa, emitindo, em seguida, a Nota de Empenho.
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3.2. Ap6s o rcccbimonto da Nota dc Empcnho ou Ordcm dc Fomccimonto, o fomcccdor tcrd o prazo 05

(cinco) dias para fomecer os produtos.

33.  Os produtos  serao  fomecidos  de acordo  com o  edital,  com  a proposta vencedora  da  licitaeao,  bern
como com as clinsulas da presente Ata.

3.4. Os 6rgaos e entidades nao estao obrigados a contratar o objeto desta licitagao, ficando-lhes facultada
a   utilizacao   de   outros   meios,   respeitada   a   legislaeao   relativa   ds   licitag6es,   sendo   assegurado   ao
beneficidrio do Registro de Preaps, prefer€ncia, em igualdade de condig6es.

3.5. A Secretaria Municipal de Administragao, 6rg5o Gerenciador da presente Ata, reserva-se o direito de
incluir  ou  excluir  6rgaos  destinatirios,  sempre  com  comunica9ao  ao  fomecedor,   com  anteced6ncia
minima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA 0UARTA - DO REEOUILiBRIO CONTRATUAL

4.1.  0  prego  registrado  podera  ser revisto  em  decorr€ncia  de  eventual  redugao  daqueles  praticados  no
mercado, ou de fato que leve o custo dos produtos registrados, cabendo ao 6rgao participante promover as
necessdrias negociag6es junto ao FORNECEDOR.

4.2. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao praticado no
mercado, o 6rgao gerenciador deverd:

4.2.I. convocar o fomecedor visando a negociagao para redugao de preeos e sue adequapao ao praticado
no mercado;

4.2.2. frustrada a negociagao, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido; e

423. convocar os demais FORNECEDOR, visando igual oportunidade de negociagao.

43. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pre?os registrados, o fomecedor poderd negociar
com o 6rg5o gerenciador visando a adequapao dos preeos registrados ao valor de mercado.

43.1. Frustrada a negociagao e caso o fomecedor nao possa cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador

podera libera-lo do compromisso assumido,  sem aplicapao da penalidade,  confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicacao ocorrer antes do pedido de fomecimento; e

43.2. convocar us demais FORNECEDOR, visando igual oportunidade de negociapao.

4.4.  Nao  havendo  exito  nas  negociag6es,  o  6rgao  gerenciador  devera  proceder  a  revogapao  da  Ata  de
Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis para a obtengao da contratapao mais vantajosa.

CLAUSULA OUINTA - DOS PRAZOS

5.1  ~ 0 prazo  de validade deste Registro  de Pregos  sera de  12  (doze)  meses,  a partir da publicaeao  do
extrato da Ata no Diino oficial, (art 4° do Decreto Municipal n° 052/2017).                                            \,TIT)~%      rf `
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5.2 - Nos tcrmos do artigo 57  § 4°,  da lei n°  8.666/93,  c satisfcitos os dcmais rcquisitos  dcssa norma,  5
admitida a prorrogacao da vig6ncia da ata, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa.

53   -   Os   contratos   decorrentes   do   SRP   terao   sua  vigchcia  confome  as   disposig6es   contidas  mos
instrumentos convocat6rios e respectivos contratos, obedecido ao disposto no artigo 57 da lei n° 8.666/93.

5.4. 0 pagamento sera efetuado mos termos do edital do Pregao de Registro de Precos.

CLAUSULA SEXTA - DA IRREAJUSTABILIDAI)E DE PRECOS

6.1.  Os pregos constantes  da presente Ata de Registro  de Pregos nao  sofrerao  qualquer reajuste durante
todo o tempo de sua vigchcia.

CCLAUSULASETIMA-DOSDIREITOSEDAS0BRIGACOES

7.I. Compete ao 6rgao Gerenciador:

7.1.1.  Administrar  a  presente  Ata,  devendo  para  tal,  nomear  urn  gestor  para  acompanhamento  das

prestag6es realizadas.

7.12.  Culdar  para  que,  durarite  a  vig6ncia  da  presente  Ata,  sejam  mantidas  todas  as  condie6es  de
habilitagao  e  qualifica¢ao  exigidas  na  licitaeao,  hem  assim,  a  sun  compatibilidade  com  as  obrigag6es
assunidas.

7.13.   Emitir  Nota   de   Empenho   a  credito   do   fomecedor  no  valor  total   correspondente   aos   bens
efetivanente entregues.

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugao do presente Registro de Pregos.

7.2. Compete aos dRGAOS e ENTIDADES PARTICIPANTES destinatdrios:

7.2.1.  Requisitar,  via  oficio,  ao  6rgao  Gerenciado,  a  eventual  aquisigao  cujos  pregos  encontran-se
registrados nesta Ata.

7.2.2. Elaborar termo contratual, nas situag6es previstas em Lei.

73. Compete ao FORNECEDOR:

73.1. Fomecer durante  12 (doze) meses, a contar da publicacao do extrato desta Ata no Didrio Oficial, os
bens  relacionados  na  presente  ata  na  forma  e  condie6es  fixadas  no  edital  e  na  proposta,  mediante
requisieao do contratante, devidamente assinada pelo agente responsaveL em conformidade com o Edital
e demais informae6es constantes da Licitagao de Registro de Preaps.

73.2. Fomecer os produtos na forma e condig6es ajustadas nesta Ata, no editaL na proposta vencedora da
licitagao.
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7.3.3.  Fomcccr os  produtos  no  local  prcvisto no  instrumcnto  convocat6rio,  tudo  mos tcrmos  do  cdital  c
seus anexos.

7.3.4.  Providenciar  a  imediata  correeao  das  deficiencias,  falhas  ou  irregularidades  constatadas  pelos
6rgaos  e entidades  contratantes referentes a forma do fomecimento  dos produtos e ao  cumprimento das
demais obrigac6es assumidas nesta Ata.

7.3.5. Apresentar, durante todo o prazo de vigencia desta Ata, a medida que forem vencendo os prazos de
validade   da   documentapao   apresentada,   novo(s)   documento(s)   que   comprove(in)   as   condi?6es   de
habilitagao   e   qualificagao   exigidas   para   a   contratagao,   ben   como   os   que   comprovem   a   sua
compatibilidade com as obrigag6es assumidas.

7.3.6. Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art.  65,  §  1°, da Lei Federal n° 8.666, de 21  de

junho  de  1993,  aceitar  os  acr6scimos  ou  supress6es  mos  quantitativos  que  se  fizerem  indispensaveis,
sempre nas mesmas condig5es registradas.

7.3.7.  Ressarcir os eventuais prejuizos causados ao Municipio de Ipixuna ou a terceiros, provocados por
ineficiencia ou irregularidades cometidas na execugao das obrigag6es assumidas na presente Ata.

CLAUSULA OITAVA - CANCELAMENTO DO REGISTRO I)0 FORNECEDOR:

a

8.1. 0 registro do fomecedor sera cancelado:

8.I.1. Pela ADMINISTRACAO quando:

a)  o fomecedor nao cumprir as exigencias do instrumento convocat6rio;

b)   o  fomecedor  nao  formalizar  contrato  decorrente  do  Registro  de  Pregos  ou  n5o  retirar  o
instrumento equivalente no prazo estabelecido.

c)  ocorrer  qualquer  das  hip6teses  de  inexecucao  total  ou  parcial  do  contrato  decorrente  do
Registro de Preeos;

d)  constatado que os valores registrados apresentam-se superiores aos do mercado e for frustrada a
negociagao para adequapao do prego registrado;

e)  o fomecedor der causa a rescisao administrativa de contrato decorrente do Registro de Pregos,

por urn dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21  de junho de
1993' e

D  por razao de interesse pdblico, devidamente justificada pela Administra¢ao.

8.1.2. Pelo fomecedor, mediante solicitagao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exig€ncias do instrumento convocat6rio que deu origem ao Registro de Pre¢os,  com antecedencia de 30

(trinta) dias, sem prejuizo das penalidades previstas no instrumento convocat6rio, nesta ATA, ben
perdas e danos.

.?,-.''

C--.



GoVERNO DO ESTADO DO AMAZoNAS            proc. no
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Folha.  n

8.2.  0  cancclamcnto  dc rcgistro,  nas hjp6tcscs prcvistas,  asscgurados  o  contradit6rio  c  a ampla dcfcsa,
sera formalizado por despacho da autoridade competente do 6rgao gerenciador.

CLAUSULA NONA - I)AS PENALII)ADES E DAS MULTAS

0

a

9.1.  Pela  inexecugfro  total  ou  parcial  do  compromisso  assumido,  o  6rgao  contratante  podera  aplicar ao
fomecedor, garantida a pr6via defesa, as seguintes sane6es:

9.1.1. Advertchcia;

9.1.2. Multas morat6rias de 1% (urn por cento) do valor Adjudicado por dia, ate o trigdsimo dia de atraso,
se o objeto nao for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Estado;

9.13. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagao
assumida.

9.I.4.  Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  adjudicado  nao  realizado,  em  caso  de  inexecucao

parcial da obrigagao assumida.

9.1.5.  Multa  de  10%  sobre  o  valor  a¢udicado,  em  caso  de  recusa  do  fomecedor  em  retirar  a nota  de
empenho ou instrunento equivalente.

9.I.6. Multa de  10% sobre o valor do prego registrado, em caso de descumprimento, pelo fomecedor, de

qualquer das clausulas da Ata de Registro de Pregos.

9.1.7.    Suspensao   temporina   de   participagao   em    licitaq5o   e    impedimento    de   contratar   com   a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

9.2. Demais sanc5es estabelecidas no edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21  de junho de  1993, no Decreto
Municipal n° 052re017.

CLAUSULA DECIMA  - DAS DISPOSICOES GERAIS

10.1. A presente Ata de Registro de Pregos somente tera eficacia ap6s publicado o respectivo extrato no
Ditto Oficial.

10.2. Integram o presente instnrmento, independente de transcrigao, todas as condig6es e respectivos atos
do Pregao Presencial de Registro de Pregos.

103.  Fica  design.ada  como  Gestora  do  Registro  de  Preaps  de  acordo  com  o  Decreto  Municipal  n°
052re017, de 11 de janeiro de 2017 a Secretaria Municipal de Administraeao (SEMAD).

10.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Ipixuna -Amazonas para dirimir ddvidas ou quest6es oriundas do

presente instrunento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Pregosg em duas
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