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Gabinete do Prefeito Municipal de Juína/MT, 22 de agosto de 2015.
 
 
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Registrada no livro  próprio e publicada por afixação no local  de 

costume, na mesma data
  
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Sec. Mun. de Finanças e Administração

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  N°  023/2016  –  SISTEMA  DE 

REGISTRO DE PREÇO

A Pregoeira nomeada pela Portaria Municipal n.º 8.314/2016,  TORNA 
PÚBLICO,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  fará  licitação  na  modalidade  Pregão 
Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  VEICULO  CAMINHONETE  0  KM,  PARA  ATENDER  AS 
NECESSIDADES DA REDE DE FRIO, REFERENTE A PROPOSTA N° 14003.786000/1140-03 – 
MINISTÉRIO DA SAÚDE – ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO 
DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, estando a 
sessão pública para o dia  12  de Abril  de 2016 às 08:00 horas,  na sala do Departamento de 
Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 605, Centro. 
O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:30 às 11:30 horas, de segunda a sexta-
feira  ou  pelo  site  www.juina.mt.gov.br,  no  portal  transparência  em  agenda  de  licitações. 
Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT, 29 de 
Março de 2016.  YOANA LAYS BESERRA DA LUZ -  Pregoeira Designada - Poder Executivo – 
Juína-MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  N°  024/2016  –  SISTEMA  DE 

REGISTRO DE PREÇO

A Pregoeira nomeada pela Portaria Municipal n.º 8.314/2016,  TORNA 
PÚBLICO,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  fará  licitação  na  modalidade  Pregão 
Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  VEICULO  CAMINHONETE  0  KM,  PARA  ATENDER  AS 
NECESSIDADES  DA  VIGILÂNCIA  EM  SAÚDE  –  VIGILÂNCIA  AMBIENTAL,  CONFORME 
TRANSFEREÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL FUNDO A FUNDO DE ACORDO 
COM A PORTARIA 1.073 DE 23 DE JULHO DE 2015 – ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE,  MUNICIPIO DE JUÍNA,  ESTADO DE MATO GROSSO,  CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA, estando a sessão pública para o dia 12 de Abril de 2016 às 10:00 horas, na sala 
do  Departamento  de  Licitação  da  Administração  do  Município  de  Juína,  situado  na  Travessa 
Emmanuel, nº. 605, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:30 às 11:30  
horas,  de  segunda  a  sexta-feira  ou  pelo  site  www.juina.mt.gov.br,  no  portal  transparência  em 
agenda  de  licitações.  Informações  pelo  Telefone:  (66)  3566-8302  ou  e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT, 29 de Março de 2016.  YOANA LAYS BESERRA DA LUZ - 
Pregoeira Designada - Poder Executivo – Juína-MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 011/2016

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através da Pregoeira, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 8.314/2016, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedores: ROSYMAR CHAVES, no item 01, no valor total de R$ 950,00 (Novecentos 
e cinquenta reais); MARILZA LIMA ANDRADE DE SOUZA, no item 06, no valor total e R$ 1.500,00 
(Hum mil e quinhentos reais); LEDIANE GONÇALVES SANTOS, no item 07, no valor total de R$ 
1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); RAUL LUE SOUZA GAMA, no item 08, o valor total de R$ 
1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); LUANA GULART DE SOUZA, no item 09, no valor total R$ 
1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); JOSAINE GOULAT DA SILVA, no item 10, no valor total R$ 
1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); THAILLER MACHADO NUNES DA SILVA, no item 11, no  
valor total R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); TATIELE PONCE DE JESUS, no item 12, no  
valor total R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); JESSICA ALVES DE SOUZA, no item 13,no 
valor total R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); MARIA EDUARDA PEREIRA PAZ, no item 14, 
no valor total R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); EVANDRO KSIOZEK DE SOUZA, no item 
15, no valor total R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); WHESLE PROCKSCH RODRIGUES, 
no  item 19,  no  valor  total  de  R$  1.350,00  (Hum  mil,  trezentos  e  cinquenta  reais);  WILLIAM 
PESSOA DA CRUZ, no item 21,  no valor  total  de R$ 1.500,00 (Hum mil  e  quinhentos  reais);  
PAMELA CRISTINA SILVA SOUZA, no item 22,  no valor total  de R$ 1.000,00 (Hum mil  reais); 
DAIANNE FIRMINA PEREIRA, no item 23, no valor total de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos  
reais);CLAUDINEIA DA SILVA GONÇALVES, no item 25, no valor total de R$ 1.500,00 (Hum mil e 
quinhentos reais);EDILEUSA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, no item 26, no valor total de 
R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); NUBIA SOUZA GUIMARÃES, no item 28, no valor total 
de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); ELIZANIA DE JESUS RODRIGUES, no item 30, no  
valor  total  de R$ 1.500,00 (Hum mil  e  quinhentos  reais);  WENDER RODRIGUES COSTA DE 
OLIVEIRA, no item 32, no valor total de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); MARLENE DE 
OLIVEIRA  DA  SILVA,  no  item  35,  no  valor  total  de  R$  1.500,00  (Hum  mil  e  quinhentos 
reais). .Juína/MT, 15 de março de 2016. Yoana Lays Beserra da Luz – Pregoeira - Poder Executivo 
– Juína/MT. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 001/2016
PREGÃO: Nº 128/2015 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O  MUNICÍPIO  DE  JUÍNA,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  Pessoa 
Jurídica  de  Direito  Público,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  o  n.º  15.359.201/0001-57,  com  sede 
administrativa  na  Travessa  Emmanuel,  nº.605,  Centro,  na  cidade  de  Juína-MT,  neste  ato 
representado pelo ato Prefeito Municipal,  HERMES LOURENÇO BERGAMIM, brasileiro, casado, 
Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF 
sob o n.º  340.434.891-53,  residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio,  n.º 451,  Centro,  na  
cidade de Juína-MT, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa 
P.O. ZIOBER –EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.152.901/0001-15, com sede Rua 19.169 
nº 174 – Bairro Cidade Industrial – CEP. 87.070-781 - Maringa - PR , neste ato, representada pela  
Sra.  Paola  de  Oliveira  Ziober,  brasileira,  empresaria,  portadora  da  Cédula  de  identidade  RG. 
12.843.883-1 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.310.019-98, residente e domiciliada na 
Rua  19.169  nº  174  –  Bairro  Cidade  Alta  –CEP.  87.070-780  -  Maringa-PR,  denominada 
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002,  Lei  complementar  123/2006 e Lei  complementar  147/2014,  Decretos  
Municipais nº, 488/2006, 369/2014, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho  
de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta 
foi examinada pela Assessoria Jurídica do município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o 
parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as cláusulas e condições  
seguintes.

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE PREÇOS  PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR ACADEMIA AO AR 
LIVRE  E  PARQUE  INFANTIL,  PARA  IMPLANTAÇÃO  DO  PARQUE  LAGO  DAS  GARÇAS, 
MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA,  
do Edital do Pregão Presencial nº 128/2015.

– Ministério da Integração Nacional – Convenio 807131/2014 SUDAM
2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1.  Este instrumento guarda inteira  conformidade com os termos do 

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 128/2015 e seus Anexos, do qual é parte integrante  
e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)  

meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO E PAGAMENTO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores 

detentores  da  Ata  serão  publicados  no  Diário  oficial  dos  Municípios  e  divulgados  em  meio 
eletrônico: www.juina.mt.gov.br.

4.2.  A  qualquer  tempo,  o  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em 
decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador  
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o 
Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os 
preços  não  serão  reajustados,  ressalvado  a  superveniência  de  normas  federais  aplicáveis  à 
espécie.

4.4.  O  diferencial  de  preço  entre  a  proposta  inicial  do  Fornecedor 
detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da  
proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se 
houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

4.5.  É  concedido  um prazo  de  03  (três)  dias,  contados  da  data  da 
protocolização  da  Nota  Fiscal/Fatura  perante  este  Município  de  Juína/MT,  para  conferência  e 
aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.

4.6. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo 
do objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais 
de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá 
entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao recebimento definitivo dos produtos.

4.6.1.  Os  pagamentos  serão  creditados  em favor  da  contratada,  por 
meio de  depósito  Bancário/Transferência em conta  corrente indicada na  proposta,  contendo  o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o  
crédito.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1.  O  Órgão  Gerenciador  adotará  a  prática  de  todos  os  atos 

necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. DOS PREÇOS REGISTRADOS POR ITEM: 

Item Codigo Qtde. Descrição
Unida
de

Valor 
Unitário Valor Total Marca

1 44301 001 ALONGADOR COM 
TRÊS ALTURAS 
CONJUGADO 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 4' X 3 MM; 3' 
½ X 3,75 MM; 2' X 2 
MM; 1'X 1,50 MM; ¾ X 
1,20 MM. BARRAS 
CHATAS DE NO 
MÍNIMO 3/16' X 1 ¼'. 
CHAPAS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 4,75 MM 
PARA PONTO 
REFORÇO DA 
ESTRUTURA E 3 MM 
PARA FIXAÇÃO DO 
CONJUNTO DO 
VOLANTE. PARA 

Unida
de

R$ 
1.450,00

R$ 1.450,00 ZIOBER
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ACADEMIA AO AR 
LIVRE.(apresentar 
folder ou ficha técnica 
do produto)

2 44302 001

CARROSSEL 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 3' ½ X 3,75 
MM; 2' X 3MM; 1' ½ X 
1,50 MM. LUVA 
USINADA DE 3' ½ X 
3,75 MM CHAPAS DE 
AÇO CARBONO DE 
NO MÍNIMO 4,75 MM. 
UTILIZA-SE 
ROLAMENTO DO 
TIPO CÔNICO COM 
ESFERAS, 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIE A BASE 
DE FOSFATO, 
PELÍCULA 
PROTETIVA DE 
RESINA DE 
POLIÉSTER TERMO-
ENDURECÍVEL 
COLORIDO COM 
SISTEMA DE 
DEPOSIÇÃO DE PÓ 
ELETROSTÁTICO, 
SOLDA MIG.PARA 
PARQUE INFANTIL.
(apresentar folder ou 
ficha técnica do 
produto)

Unida
de

R$ 
1.800,00

R$ 1.800,00 ZIOBER

3 44303 001

ESCALADA EM 
ARCOS FABRICADO 
COM TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 3' ½ X 3,75 
MM; 2' X 1,50 MM; 1'X 
1,50 MM; 1'X 1,20 
MM. CHAPA DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 4,75 MM. 
BARRA CHATA DE 
NO MÍNIMO 2' ½ X ¼'. 
CHAPA DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 4,75 MM 
PARA O PARQUE 
INFANTIL. .
(apresentar folder ou 
ficha técnica do 
produto)

Unida
de

R$ 
2.900,00 R$ 2.900,00 ZIOBER

4 44304 001 ESCORREGADOR 
DE ROLETE 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 3' ½ X 3,75 
MM; 2' X 1,50 MM; 1' 
½ X 1,50 MM; 1' ½ X 
0,90 MM; ¾" X 
3,00MM. BARRA 
CHATA DE NO 
MÍNIMO 2' ½ X ¼'; 2' 
X ¼'; 3/16' X 1' ¼; 1/8' 
X ¾'. CHAPA DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 4,75 MM. 
OBLONGO DE 20MM 
X 48 MM X 1,2 MM 
PARA PARQUE 
INFANTIL. .
(apresentar folder ou 

Unida
de

R$ 
3.400,00

R$ 3.400,00 ZIOBER

ficha técnica do 
produto)

5 44305 001

ESKI FABRICADO 
COM TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; 
1' ½ X 3 MM; 1' ½ X 
1.50 MM; 1' X 2,00 
MM. TUBO DE AÇO 
CARBONO 
TREFILADO 2' X 5,50 
MM SCHEDULE 80 
(60,30X49,22). 
METALÃO DE NO 
MÍNIMO 30 MM X 50 
MM X 2 MM, CHAPA 
DE AÇO CARBONO 
DE NO MÍNIMO 4.75 
MM PARA PONTO DE 
FIXAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO E 1,9 
MM PARA CHAPA DE 
APOIO DE PÉ. 
BARRA CHATA DE 
NO MÍNIMO 3/16' X 1 
¼'. PARA ACADEMIA 
AO AR LIVRE. .
(apresentar folder ou 
ficha técnica do 
produto)

Unida
de

R$ 
2.800,00

R$ 2.800,00 ZIOBER

6 44306 001

GANGORRA DE PÉ 
EQUILIBRISTA 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 3' ½ X 3,75 
MM; 2' X 2; 1' ½ X 
1,50 MM; TUBOS DE 
AÇO CARBONO 
TREFILADO DE NO 
MÍNIMO 2' ½ X 7 MM. 
CHAPAS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 4,75 MM. 
PARA PARQUE 
INFANTIL. .
(apresentar folder ou 
ficha técnica do 
produto)

Unida
de

R$ 
2.200,00

R$ 2.200,00 ZIOBER

7 44307 001 MULTI 
EXERCITADOR COM 
SEIS FUNÇÕES 
DISTINTAS EM UMA 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; 
2' X 2 MM; 1' ½ X 3 
MM; 1' ½ X 1,50 MM; 
1' X 1,50 MM ¾ X 
3,00; ¾' X 1,20; 
OBLONGO DE NO 
MÍNIMO 20MM X 
48MM X 1,20MM. 
BARRA REDONDA 
¼'. CHAPAS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 9,52MM; 
6,35MM; 4,75MM; 
3MM; 1,90MM;. 
BARRA CHATA 3/16' 
X 1 ¼'; 1/8' X ¾'. 
TUBO DE AÇO 
CARBONO 
TREFILADO 2' X 5,50 
MM SCHEDULE 80 
(60,30X49,22).PARA 

Unida
de

R$ 
4.100,00

R$ 4.100,00 ZIOBER
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ACADEMIA AO AR 
LIVRE. .(apresentar 
folder ou ficha técnica 
do produto)

8 44315 001

MULTI INFANTIL COM 
5 BRINQUEDOS 
CONJULGADO I - 
ESCORREGADOR 
TUBULAR, 2º - GIRA-
GIRA; 3º - PÇ 1,000 
VOLANTE AÉREO; 4º 
ESCORREGADOR 
ESPIRAL TUBULAR, 
5º - PEGADA AÉREA; 
EM TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 3' ½ X 
3,75MM; 2" ½ X 2MM; 
2" X 2MM; 1" X 1,50; 
1" ½ X 1,50MM; 
CHAPAS DE NO 
MÍNIMO 2' ½ X ¼ MM; 
UTILIZAMOS PINOS 
MACIÇOS, TODOS 
ROLAMENTADOS 
(ROLAMENTOS 
DUPLOS), PINTURA A 
PÓ 
ELETROSTÁTICA, 
SOLDA MIG, 
ORIFÍCIOS PARA A 
FIXAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 
(CHUMBADORES 
COM FLANGE DE NO 
ÍNIMO 240 MM X ¼ E 
COM PARAFUSOS 
DE FIXAÇÃO); 
CORTES A LASER; 
TAMPÃO DE METAL 
ARREDONDADO, .
(apresentar folder ou 
ficha técnica do 
produto)

Unida
de

R$ 
8.200,00

R$ 8.200,00 ZIOBER

9 44308 001

PRESSÃO DE 
PERNAS DUPLO 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 4' X 3 MM; 3' 
½ X 3,75; 2' X 2 MM; 
2' X 3 MM; CHAPAS 
DE AÇO CARBONO 
DE NO MÍNIMO 4,75 
MM PARA REFORÇO 
DE ESTRUTURA DO 
EQUIPAMENTO E 2 
MM PARA BANCO E 
ENCOSTO COM 
DIMENSÕES DE 
335MM.(apresentar 
folder ou ficha técnica 
do produto)

Unida
de

R$ 
3.000,00

R$ 3.000,00 ZIOBER

10 44309 001 REMADA SENTADA 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 2' X 2 MM; 1' 
½ X 3 MM. BARRA 
CHATA 3/16' X 1 ¼'. 
TUBO DE AÇO 
CARBONO 
TREFILADO 2' X 5,50 
MM SCHEDULE 
80(60,30X49,22). 
CHAPAS DE AÇO 
CARBONO DE NO 

Unida
de

R$ 
2.100,00

R$ 2.100,00 ZIOBER

MÍNIMO 4,75MM 
PARA PONTO DE 
FIXAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO E 2 
MM PARA BANCO E 
ENCOSTO COM 
DIMENSÕES DE 335 
MM X 315 MM E 
ESTAMPADOS COM 
BORDAS 
ARREDONDADAS. 
PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE. .
(apresentar folder ou 
ficha técnica do 
produto)

11 44310 001

ROTAÇÃO DUPLA 
DIAGONAL DUPLO 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 3' ½ X 2 MM; 
2' X 2 MM; 1' X 1,50 
MM; ¾ X 1,20 MM. 
TUBO TREFILADO 
REDONDO DIN (55 
MM X 44 MM)PARA 
ACADEMIA AO AR 
LIVRE. .(apresentar 
folder ou ficha técnica 
do produto)

Unida
de

R$ 
1.400,00 R$ 1.400,00 ZIOBER

12 44311 001

ROTAÇÃO VERTICAL 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 3' ½ X 2 MM; 
2' X 2 MM; 1' X 1,50 
MM; ¾ X 1,20 MM. 
TUBO TREFILADO 
REDONDO DIN (55 
MM X 44 MM). 
CHAPAS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO; 3 MM PARA 
REFORÇO DE 
ESTRUTURA PARA 
ACADEMIA AO AR 
LIVRE.(apresentar 
folder ou ficha técnica 
do produto)

Unida
de

R$ 
1.600,00

R$ 1.600,00 ZIOBER

13 44312 001

SIMULADOR DE 
CAMINHADA 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; 
2' X 2 MM; 1' ½ X 1.50 
MM. CHAPAS DE 
AÇO CARBONO DE 
NO MÍNIMO 4,75 
PARA PONTO DE 
FIXAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO E 1,9 
MM PARA CHAPA DE 
APOIO DE PÉ. TUBO 
EM AÇO CARBONO 
TREFILADO 
SCHEDULE 80 (73 
MM X 58,98 MM) AO 
AR LIVRE.(apresentar 
folder ou ficha técnica 
do produto)

Unida
de

R$ 
2.800,00

R$ 2.800,00 ZIOBER

14 44313 001 SIMULADOR DE 
CAVALGADA 
FABRICADO COM 

Unida
de

R$ 
2.300,00

R$ 2.300,00 ZIOBER
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TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE 1", 1 
¼", 2" E 2 ½", 
MANOPLAS E 
PEGADAS 
EMBORRACHADAS, 
BANCO ANATÔMICO 
ISENTO DE 
ESTOFAMENTO, 
PINTURA 
ELETROSTÁTICA DE 
ALTA RESISTÊNCIA, 
TAMPÕES EM AÇO 
PARA PROTEÇÃO 
DOS ROLAMENTOS, 
PLAQUETA EM 
POLIESTER COM 
ESPECIFICAÇÃO 
DOS MÚSCULOS 
TRABALHADOS. 
PARAFUSOS E 
PORCAS 
ANTIOXIDANTES 
PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE.(apresentar 
folder ou ficha técnica 
do produto)

15 44314 001

SURF DUPLO 
FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 3' ½ X 3,75 
MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 
1,50 MM; 1' X 1,50 
MM . TUBO EM AÇO 
CARBONO 
TREFILADO 
SCHEDULE 80 (73 
MM X 58,98 MM). 
CHAPAS DE AÇO 
CARBONO DE NO 
MÍNIMO 4,75MM 
PARA REFORÇO DA 
ESTRUTURA E 
1,90MM PARA APOIO 
DE PÉ. PARA 
ACADEMIA AO AR 
LIVRE.(apresentar 
folder ou ficha técnica 
do produto)

Unida
de

R$ 
2.200,00 R$ 2.200,00 ZIOBER

Valor total de R$ 42.250,00 (Quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta 
reais).

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b)  não  aceitar  reduzir  seus  preços  registrados  na  hipótese  de  se 

tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador.
6.3.  O fornecedor poderá solicitar  o cancelamento do seu registro de 

preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.  A  presente  Ata  será  divulgada  no  portal  da  internet 

www.juina.mt.gov.br
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
8.1.2.  Prestar,  por  meio  de  seu  representante,  as  informações 

necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
8.1.3.  Emitir  pareceres  sobre  atos  relativos  à  execução  da  ata,  em 

especial,  quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos itens,  à exigência de 
condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na 
ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

8.1.5.  Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são  os  mais 
vantajosos para a Administração,  por  meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo  
mercado;

8.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações 
dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços;

8.1.7.  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela 
Fornecedora Registrada;

8.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pelo completo e perfeito fornecimento dos 
itens objeto deste certame.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1. São obrigações do fornecedor registrado:
9.1.1.  Assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  em até  05  (cinco)  dias  

corridos, contados da sua homologação;
9.1.2.  Manter,  durante  a  vigência  da  ata  de  registro  de  preço,  as 

condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
9.1.3.  Comunicar  ao  Gerenciador  qualquer  problema  ocorrido  na 

execução do objeto da Ata de registro de preços;
9.1.4.  Atender  aos chamados do Órgão Gerenciador,  visando efetuar 

reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
9.1.5. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata 

de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
9.1.6.  Não  subcontratar  o  objeto  da  presente  licitação,  sem  o 

consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será dado por escrito.
9.1.7.  Promover  por  sua conta,  através de  seguros,  a  cobertura dos 

riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do 
objeto deste edital;

9.1.8.  Retirar  as  Requisições  solicitadas  referentes  ao  objeto  do 
presente  Pregão  no  Município  de  Juína/MT,  Departamento  de  Compras,  situado  na  Travessa 
Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.

9.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos 
limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;

9.1.10.  Proceder à entrega do objeto deste edital,  com os deveres e 
garantias constantes nos Anexos I deste Edital;

9.1.11.  A  contratada  para  a  execução  do  objeto  estará  obrigada 
satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no Edital;

9.1.12.  Credenciar  junto ao Município de Juína/MT funcionário(s)  que 
atenderá  (ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições;

9.1.13.  Providenciar  todos  os  recursos  e  insumos  necessários  ao 
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto, todas as 
despesas com materiais, insumos, mão-de- obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 
tarifas,  encargos sociais  e  trabalhistas  e demais  despesas necessárias  à perfeita  entrega dos 
produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões 
ou erros na elaboração da estimativa de custos;

9.1.15.  Efetuar  a  entrega  dos  produtos,  objeto  deste  Pregão, 
responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com 
a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e na Ordem de Compras.

9.1.16.  Comunicar  à  Secretaria  requisitante  dos  produtos, 
imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.

9.1.17.  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  transporte 
apropriado  dos  produtos,  assumindo  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais 
resultante da adjudicação desta licitação.

9.1.18. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos licitados 
comprometendo-se  a  substituí-los,  caso  não  atendam  o  padrão  de  qualidade  exigido  ou 
apresentem defeito de fabricação;

9.1.19.  No  ato  da  entrega  os  materiais  serão  analisados  em  sua 
totalidade,  sendo  que  aquele(s)  que  não  satisfizer(em)  à  especificação  exigida  sera(ão)  
devolvido(s), à contratada;

9.1.19.1. Na ocorrência do item anterior, a contratada deverá substituir 
as  suas  expensas,  no  todo  o(s)  produto(s)  em que  se  verifiquem danos  em decorrência  do  
transporte, não atender as especificações,  no prazo de 48(Quarenta e oito)horas, contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente.

9.1.20.  Responder  por  qualquer  prejuízo  que  seus  empregados  ou 
prepostos causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, 
culposa  ou  dolosa,  procedendo  imediatamente  aos  reparos  ou  às  indenizações  cabíveis  e  
assumindo o ônus decorrente;

9.1.21. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor 
da Ata de Registro de Preços, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

9.1.22.  Responsabilizar-se integralmente pelos  danos causados direta 
ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
fornecimento  do  objeto  desta  licitação,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a 
fiscalização realizada pelo setor competente.

9.1.23.  Credenciar  junto ao Município de Juína/MT funcionário(s)  que 
atenderá(ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às Ordens de Compra;

9.1.24. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e 
seus anexos.

10  –  DAS  CONDIÇÕES  DE  ENTREGA  E  RECEBIMENTO  DOS 
PRODUTOS

10.1. A entrega dos produtos deverá ser feitas a partir do recebimento 
da Ordem de Compras.

10.1.1. Entregar  em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de 
Compra,  os  produtos  solicitados,  nas  quantidades  e  local  estipuladas  na  Ordem de  Compra,  
sempre acompanhados da Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao 
discriminado. 

10.1.1.1. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo 
entre as partes, para cumprimento do objeto licitado.

10.2. A aquisição dos produtos será de forma parcelada, de acordo com 
as  necessidades  das  Secretarias  interessadas,  sempre  mediante  apresentação  da  Ordem 
Compras.

10.3.  Os  Produtos  solicitados  deverão  ser  entregues  no  prazo 
estabelecido no item 10.1.1., pela empresa vencedora, sempre acompanhados de cópia da Ordem 
de Compras e Nota fiscal no local designado na Ordem de Compras, e quando o local for fora do  
perímetro urbano, no Almoxarifado Central do Município, localizado à Travessa Emmanuel, 605,  
Centro, ou outro local determinado pela Administração, na presença de servidores devidamente 
autorizados, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial,  
onde a mesma terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar o mesmo.
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10.3.1.  Quando o município não aceitar  os produtos  por  estarem em 
desconformidade com o pactuado, será encaminhado notificação por e-mail, sendo que os itens 
ficarão a disposição da empresa para serem recolhidos no local onde os mesmos foram entregues, 
e devendo a empresa realizar a substituição em prazo não superior a 03(três) dias.

10.4.  A  responsabilidade  pelo  recebimento  dos  materiais  solicitados 
ficará a cargo do  servidor  responsável  pelo Departamento  de Almoxarifado,  ou  outro  servidor 
designado  pela  Administração  Municipal,  que  deverá  proceder  à  avaliação  de  desempenho  e 
atesto da nota fiscal.

10.5.  Os produtos  deverão  ser  entregues  conforme  especificações  e 
disposições contidas na Proposta apresentada na Licitação e serão avaliados no ato de cada 
entrega, através de servidor responsável designado para esse fim.

10.6.  As  condições  de  acondicionamento  e  transporte  dos  produtos 
devem ser conforme determina a Legislação vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem 
quaisquer ônus ao município, caso as exigências não sejam atendidas.

10.7.  O  recebimento  e  a  aceitação  do  objeto  deste  pregão,  estão 
condicionados  ao  enquadramento  nas  especificações  do  objeto,  descritas  no  anexo  I,  e  será 
observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

11. DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de 
fornecedor municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  
e no contrato e das demais cominações legais.

11.2.  A  Administração  poderá  ainda,  garantida  a  prévia  defesa  da 
licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua  
notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:

I)  advertência  por  escrito  sempre  que  verificadas  pequenas  falhas 
corrigíveis;

II)  multa  de  1% (um por  cento)  por  dia,  pelo  atraso  injustificado  no 
fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não 
fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, calculada sobre o valor remanescente da  
presente;

IV)  multa  de  1%  (um  por  cento)  por  dia,  pelo  descumprimento  de 
qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital  e não discriminado nos incisos anteriores, 
sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via 
internet, fax, correio ou outro), até o máximo de 10%;

V) suspensão temporária de participar  de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Juína-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a 
Administração Pública enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII)  após  o  10º  (décimo)  dia  de  inadimplência,  a  Administração  terá 
direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, 
comunicando  à  adjudicatária  a  perda  de  interesse  no  recebimento  da  nota  fiscal/fatura  para 
pagamento do objeto deste Edital,  sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas  neste  
Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso 
do  prazo  estipulado  na  alínea  anterior,  em  quaisquer  dos  casos,  observado  o  interesse  da 
Contratante  e  a  conclusão  dos  procedimentos  administrativos  pertinentes,  poderá  implicar  a  
imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX)  ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado,  a  Contratante poderá 
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal  
nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas 
pela  licitante  vencedora,  ou  adotar  outra  medida  legal  para  o  fornecimento  dos  itens  ora 
contratados;

X)  quando  aplicadas  as  multas  previstas,  mediante  regular  processo 
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, 
por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406,  
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior 
ou,  inexistindo  pagamento  vincendo  a  ser  realizado  pela  Contratante,  ou,  ainda,  sendo  este 
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher  
aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10  
(dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão 
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XII)  As  sanções  acima  descritas  poderão  ser  aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, 
a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIV)  Nenhuma parte  será responsável  perante a outra  pelos  atrasos 
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser 
recolhida  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias,  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  será  cobrada 
judicialmente.

XVI)  As  sanções  previstas  nesta  CLÁUSULA  são  autônomas  e  a 
aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do 
direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 2 (dois) 
dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.  Independente  de  sua  transcrição,  o  edital  e  seus  anexos, 

principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados 
pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

12.2.  Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  demais  disposições 
constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto municipal n.º 488/2006, 369/2014  
e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

12.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

b)  é  vedado  caucionar  ou  utilizar  o  contrato  decorrente  do  presente 
registro para qualquer operação financeira.

12.3. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública 
poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização deste Departamento.

12.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra  
entidade  ou  órgão,  independentemente  dos  quantitativos  registrados  em Ata,  desde  que  este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

12.5. As aquisições adicionais de que trata o subitem 12.3 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  licitação  correrão  com 

recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder Executivo, cuja programação 
é a seguinte:

Dotações Orçamentárias pertinentes, constantes do exercício em vigor.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente 

Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Juína/MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi 

lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 2 (duas)  
vias,  de  igual  teor  e  forma,  pelos  signatários  deste  instrumento  e  pelas  testemunhas  abaixo 
nomeadas, tendo sido arquivada um via no Departamento de Licitação.

Juína-MT, 01 de Janeiro de 2016 .

MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT
CNPJ/MF N.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

P.O. ZIOBER –EIRELI-EPP
CNPJ/MF N.º11.152.901/0001-15 
Paola de Oliveira Ziober
Representante Legal
TESTEMUNHAS:

Renato Paulo Tozzo 
CPF/MFn.º913.663.051-91 

Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 002/2016
PREGÃO: Nº 127/2015 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O  MUNICÍPIO  DE  JUÍNA,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  Pessoa 

Jurídica  de  Direito  Público,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  o  n.º  15.359.201/0001-57,  com  sede 
administrativa na Travessa Emmanuel, nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato Prefeito 
Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da 
Cédula de Identidade n.º  2003502-0-SSP/MT e  inscrito  no  CPF/MF sob o n.º  340.434.891-53, 
residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º 451, Centro, na cidade de Juína -MT, doravante 
denominado  simplesmente  ÓRGÃO  GERENCIADOR  e  a  empresa  F&S  CONSULTORIA  E 
TREINAMENTO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.722.902/0001-37, com sede Rua Brasil,  
698 – Bairro Jardim Leblon – CEP. 31.540-580 Belo Horizonte – MG, neste ato, representada por 
Fabiana  Gonçalves  Fonseca  Bonfim,  brasileira,  Assistente  Social,  portadora  da  Cédula  de 
identidade RG. 8046392 -  SSP/MG, inscrito  no CPF/MF sob o nº 049.468.886-67,  residente e 
domiciliada na Joao Maximiniano, 69 Apto 301 Bairro Distrito Santa Monica – CEP. 31.525-370 
Belo  Horizonte  –MG,  denominada  simplesmente  FORNECEDOR  REGISTRADO, resolvem na 
forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei complementar 123/2006 e Lei 
complementar 147/2014,  Decretos Municipais nº, 488/2006, 369/2014,  e, subsidiariamente, pela 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS,  cuja minuta foi  examinada pela Assessoria Jurídica do município de 
Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e 
ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE PREÇOS  PARA 

FUTURA E  EVENTUAL CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA ESPECIALIZADA EM  SERVIÇO  DE 
CAPACITAÇÃO  EM  FORMA  DE  CURSO,  PARA  OS  CONSELHEIROS  TUTELARES  E 
SERVIDORES  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  MUNICIPIO  DE 
JUÍNA,  ESTADO  DE MATO GROSSO,  CONFORME TERMO  DE REFERENCIA,  do  Edital  do 
Pregão Presencial nº 127/2015.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1.  Este instrumento guarda inteira  conformidade com os termos do 

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 127/2015 e seus Anexos, do qual é parte integrante  
e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)  

meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO E PAGAMENTO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores 

detentores  da  Ata  serão  publicados  no  Diário  oficial  dos  Municípios  e  divulgados  em  meio 
eletrônico: www.juina.mt.gov.br.

4.2.  A  qualquer  tempo,  o  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em 
decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador  
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o 
Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os 
preços  não  serão  reajustados,  ressalvado  a  superveniência  de  normas  federais  aplicáveis  à 
espécie.

4.4.  O  diferencial  de  preço  entre  a  proposta  inicial  do  Fornecedor 
detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da  
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proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se 
houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

4.5.  É  concedido  um prazo  de  03  (três)  dias,  contados  da  data  da 
protocolização  da  Nota  Fiscal/Fatura  perante  este  Município  de  Juína/MT,  para  conferência  e 
aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.

4.6. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo 
do objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais 
de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá 
entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao recebimento definitivo do produto.

4.6.1.  Os pagamentos  serão  creditados  em favor  da  contratada,  por 
meio  de depósito  Bancário/Transferência  em conta corrente  indicada  na proposta,  contendo o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o  
crédito.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1.  O  Órgão  Gerenciador  adotará  a  prática  de  todos  os  atos 

necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. DOS PREÇOS REGISTRADOS POR ITEM:

Item Codigo Qtde. Descrição Unidade
Valor 
Unitário Valor Total  

1 44184 001

PRESTACAO DE SERVICO DE 
CAPACITACAO COM CARGA 
HORARIA DE 30 HRS PARA OS 
NOVOS CONSELHEIROS 
TUTELARES ELEITOS EM 2015 
- REALIZAR CURSO DE 
CAPACITACAO PARA 
CONSELHEIROS TUTELARES 
ELEITOS EM 2015, PARA A 
GESTAO 2016-2019 DE FORMA 
A ABRANGER SUAS 
ATRIBUICOES DENTRO DAS 
POLITICAS DO SUAS, DA 
LOAS, CUMPRINDO OS 
PRINCIPIOS DO ESTATUTO DA 
CRIANCA E DO 
ADOLESCENTE E COMPONDO 
A PROTECAO, PROMOCAO E 
DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE A 
CONVIVENCIA FAMILIAR E 
COMUNITARIA; SITUAR A 
FUNCAO DO CONSELHEIRO E 
DE TODA A REDE DE 
SERVICOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 
DENTRO DO DEFINIDO NA 
CONSTITUICAO FEDERAL DE 
1988 E LEIS JUDICIAIS 
CONSOLIDANDO O 
FORTALECIMENTO DOS 
VINCULOS E DE POLITICAS 
ASSISTENCIAIS.

Serviço R$ 
7.495,00

R$ 
7.495,00  

2 44185 001 PRESTACAO DE SERVICO DE 
CAPACITACAO COM CARGA 
HORARIA DE 30 HORAS DOS 
SERVIDORES DO SUAS/ 
JUINA - COMPARTILHAR 
EXPERIENCIAS SOBRE AS 
ATUAIS REFERENCIAS 
CONCEITUAIS DO SISTEMA 
PROTETIVO DO SUAS - PSB E 
PSE - E DIRIMIR POSSIVEIS 
DUVIDAS SOBRE A 
ESTRUTURA ORGANIZATIVA, 
A LOGICA DA ATUAÇÃO 
TECNICA, A ARTICULACAO 
COM AS DEMAIS POLITICAS 
SOCIAIS E OS PARAMETROS 
DA PRATICA EMPREGADA EM 
CADA UM DOS NIVEIS DE 
PROTECAO SOCIAL SUPRA 
MENCIONADOS. ESTA 
QUALIFICACAO OBJETIVA 
PRIMORDIALMENTE 
AUXILIAR, CLARIFICAR E 
APRIMORAR AS ACOES DOS 
TRABALHADORES DO SUAS 
DE JUÍNA DE MODO QUE 
POSSAM COM SEGURANÇA 

Serviço R$ 
18.495,00

R$ 
18.495,00

 

PROFISSIONAL OPERAR 
ACOES E PROGRAMAS, A 
CAMINHAR RUMO A 
QUALIFICADA 
OPERACIONALIZACAO DOS 
SERVICOS DE PROTECAO 
SOCIAL BASICA OFERTADOS 
AOS SEUS USUARIOS E A 
CRESCENTE COBERTURA DA 
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 
DE MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE EXPANDIDA 
E COMPARTILHADA COM A 
REDE SOCIAL DO MUNICIPIO 
PARA EFETIVAMENTE 
CONSTITUIR-SE EM UM 
SISTEMA PUBLICO DE 
GESTAO DA POLITICA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor  total  de  R$  25.990,00  (Vinte  cinco  mil,  novecentos  e  noventa 
reais). 

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b)  não  aceitar  reduzir  seus  preços  registrados  na  hipótese  de  se 

tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador.
6.3. O fornecedor poderá solicitar  o cancelamento do seu registro de 

preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.  A  presente  Ata  será  divulgada  no  portal  da  internet 

www.juina.mt.gov.br
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
8.1.2.  Prestar,  por  meio  de  seu  representante,  as  informações 

necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
8.1.3.  Emitir  pareceres  sobre  atos  relativos  à  execução  da  ata,  em 

especial,  quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos itens,  à exigência de 
condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na 
ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

8.1.5.  Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são  os  mais 
vantajosos para a Administração,  por  meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo  
mercado;

8.1.6. Conduzir  os procedimentos relativos a eventuais renegociações 
dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços;

8.1.7.  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela 
Fornecedora Registrada;

8.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pelo completo e perfeito fornecimento dos 
itens objeto deste certame.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1. São obrigações do fornecedor registrado:
9.1.1.  Assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  em até  05  (cinco)  dias  

corridos, contados da sua notificação;
9.1.2.  Manter,  durante  a  vigência  da  ata  de  registro  de  preço,  as 

condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
9.1.3.  Comunicar  ao  Gerenciador  qualquer  problema  ocorrido  na 

execução do objeto da Ata de registro de preços;
9.1.4.  Atender  aos chamados do Órgão Gerenciador,  visando efetuar 

reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
9.1.5. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata 

de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
9.1.6.  Não  subcontratar  o  objeto  da  presente  licitação,  sem  o 

consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será dado por escrito.
9.1.7.  Promover  por  sua conta,  através de  seguros,  a  cobertura dos 

riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do 
objeto deste edital;

9.1.8.  Retirar  as  Requisições  solicitadas  referentes  ao  objeto  do 
presente  Pregão  no  Município  de  Juína/MT,  Departamento  de  Compras,  situado  na  Travessa 
Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.

9.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos 
limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;

9.1.10.  Proceder à entrega do objeto deste edital,  com os deveres e 
garantias constantes nos Anexos I deste Edital;

9.1.11.  A  contratada  para  a  execução  do  objeto  estará  obrigada 
satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no Edital;

9.1.12.  Credenciar  junto ao Município de Juína/MT funcionário(s)  que 
atenderá  (ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições;
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9.1.13.  Providenciar  todos  os  recursos  e  insumos  necessários  ao 
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto, todas as 
despesas com materiais, insumos, mão-de- obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 
tarifas,  encargos sociais  e  trabalhistas  e demais  despesas necessárias  à perfeita  entrega dos 
produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões 
ou erros na elaboração da estimativa de custos;

9.1.15.  Efetuar  a  entrega  dos  produtos,  objeto  deste  Pregão, 
responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com 
a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e na Ordem de Compras.

9.1.16.  Comunicar  à  Secretaria  requisitante  dos  produtos, 
imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.

9.1.17.  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  transporte 
apropriado  dos  produtos,  assumindo  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais 
resultante da adjudicação desta licitação.

9.1.18. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos licitados 
comprometendo-se  a  substituí-los,  caso  não  atendam  o  padrão  de  qualidade  exigido  ou 
apresentem defeito de fabricação;

9.1.19.  No  ato  da  entrega  os  materiais  serão  analisados  em  sua 
totalidade,  sendo  que  aquele(s)  que  não  satisfizer(em)  à  especificação  exigida  sera(ão)  
devolvido(s), à contratada;

9.1.19.1. Na ocorrência do item anterior, a contratada deverá substituir 
as  suas  expensas,  no  todo  o(s)  produto(s)  em  que  se  verifiquem  danos  em  decorrência  do  
transporte,  não atender as especificações, no prazo de 48(Quarenta e oito)horas,  contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente.

9.1.20.  Responder  por  qualquer  prejuízo  que  seus  empregados  ou 
prepostos causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, 
culposa  ou  dolosa,  procedendo  imediatamente  aos  reparos  ou  às  indenizações  cabíveis  e 
assumindo o ônus decorrente;

9.1.21. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor 
da Ata de Registro de Preços, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

9.1.22.  Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta 
ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
fornecimento  do  objeto  desta  licitação,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a 
fiscalização realizada pelo setor competente.

9.1.23.  Credenciar junto ao Município  de Juína/MT funcionário(s) que 
atenderá(ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às Ordens de Compra;

9.1.24. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e 
seus anexos.

10  –  DAS  CONDIÇÕES  DE  ENTREGA  E  RECEBIMENTO  DOS 
SERVIÇOS

10.1. A execução dos serviços deverão ser feitas a partir do recebimento 
da Ordem de Compras.

10.1.1.  Os serviços serão executados em até 2 (dois) dias,,  após o 
recebimento da Ordem de Compras que poderá ser enviada também no e-mail apresentado na 
proposta da empresa, com confirmação de recebimento que será utilizado para contar prazo de 
mora.

10.1.1.1. O prazo de execução poderá ser prorrogado por mútuo acordo 
entre as partes, para cumprimento do objeto licitado.

10.2. A entrega dos serviços será de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades das Secretarias interessadas, sempre mediante apresentação da Ordem Compras.

10.3.  Os  serviços  solicitados  deverão  ser  executados  no  prazo 
estabelecido no item 10.1.1., pela empresa vencedora, sempre acompanhados de cópia da Ordem 
de Compras e Nota fiscal no local designado na Ordem de Compras, e quando o local for fora do  
perímetro urbano, no Almoxarifado Central do Município, localizado à Travessa Emmanuel, 605,  
Centro, ou outro local determinado pela Administração, na presença de servidores devidamente 
autorizados, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial,  
onde a mesma terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar o mesmo.

10.3.1.  Quando o município  não aceitar  os  serviços  por  estarem em 
desconformidade com o pactuado, será encaminhado notificação por e-mail, sendo que os itens 
ficarão a disposição da empresa para serem recolhidos no local onde os mesmos foram entregues, 
e devendo a empresa realizar a substituição em prazo não superior a 03(três) dias.

10.4. A responsabilidade pelo recebimento dos serviços solicitados ficará 
a cargo do servidor responsável pelo Departamento de Almoxarifado, ou outro servidor designado 
pela Administração Municipal, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota 
fiscal.

10.5.  Os  serviços  deverão  ser  entregues  conforme  especificações  e 
disposições contidas na Proposta apresentada na Licitação e serão avaliados no ato de cada 
entrega, através de servidor responsável designado para esse fim.

10.6.  O  recebimento  e  a  aceitação  do  objeto  deste  pregão,  estão 
condicionados  ao  enquadramento  nas  especificações  do  objeto,  descritas  no  anexo  I,  e  será 
observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

11. DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de 
fornecedor municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  
e no contrato e das demais cominações legais.

11.2.  A  Administração  poderá  ainda,  garantida  a  prévia  defesa  da 
licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua  
notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:

I)  advertência  por  escrito  sempre  que  verificadas  pequenas  falhas 
corrigíveis;

II)  multa  de  1% (um por  cento)  por  dia,  pelo  atraso  injustificado  no 
fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não 
fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, calculada sobre o valor remanescente da  
presente;

IV)  multa  de  1%  (um  por  cento)  por  dia,  pelo  descumprimento  de 
qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital  e não discriminado nos incisos anteriores, 
sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via 
internet, fax, correio ou outro), até o máximo de 10%;

V) suspensão temporária  de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Juína-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a 
Administração Pública enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII)  após  o  10º  (décimo)  dia  de  inadimplência,  a  Administração  terá 
direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade,  
comunicando  à  adjudicatária  a  perda  de  interesse  no  recebimento  da  nota  fiscal/fatura  para 
pagamento do objeto deste Edital,  sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste  
Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso 
do  prazo  estipulado  na  alínea  anterior,  em  quaisquer  dos  casos,  observado  o  interesse  da 
Contratante  e  a  conclusão  dos  procedimentos  administrativos  pertinentes,  poderá  implicar  a 
imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX)  ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado,  a  Contratante poderá 
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal  
nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas 
pela  licitante  vencedora,  ou  adotar  outra  medida  legal  para  o  fornecimento  dos  itens  ora 
contratados;

X)  quando  aplicadas  as  multas  previstas,  mediante  regular  processo 
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, 
por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406,  
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior 
ou,  inexistindo  pagamento  vincendo  a  ser  realizado  pela  Contratante,  ou,  ainda,  sendo  este 
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher 
aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10  
(dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão 
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XII)  As  sanções  acima  descritas  poderão  ser  aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, 
a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIV)  Nenhuma parte  será  responsável  perante  a  outra pelos  atrasos 
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser 
recolhida  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias,  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  será  cobrada 
judicialmente.

XVI)  As  sanções  previstas  nesta  CLÁUSULA  são  autônomas  e  a 
aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do 
direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 2 (dois) 
dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.  Independente  de  sua  transcrição,  o  edital  e  seus  anexos, 

principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados 
pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

12.2.  Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  demais  disposições 
constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto municipal n.º 488/2006, 369/2014  
e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

12.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
b)  é  vedado  caucionar  ou  utilizar  o  contrato  decorrente  do  presente 

registro para qualquer operação financeira.
12.3. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública 

poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização deste Departamento.

12.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra  
entidade  ou  órgão,  independentemente  dos  quantitativos  registrados  em Ata,  desde  que  este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

12.5. As aquisições adicionais de que trata o subitem 12.3 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  licitação  correrão  com 

recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder Executivo, cuja programação 
é a seguinte:

Dotações Orçamentárias pertinentes, constantes do exercício em vigor.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente 

Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Juína/MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi 

lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 2 (duas)  
vias,  de  igual  teor  e  forma,  pelos  signatários  deste  instrumento  e  pelas  testemunhas  abaixo 
nomeadas, tendo sido arquivada um via no Departamento de Licitação.

Juína – MT, 28 de Janeiro de 2016.

MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT
CNPJ/MF N.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

F&S CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME
CNPJ. nº 23.722.902/0001-37
Fabiana Gonçalves Fonseca Bonfim
Representante Legal
TESTEMUNHAS:

Testemunhas:
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 Leandro Honorio de Oliveira 
 CPF/MFn.º 010.824.361-35 

Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°003/2016
PREGÃO: Nº 002/2016 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O  MUNICÍPIO  DE  JUÍNA,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  Pessoa 

Jurídica  de  Direito  Público,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  o  n.º  15.359.201/0001-57,  com  sede 
administrativa  na  Travessa  Emmanuel,  nº.605,  Centro,  na  cidade  de  Juína-MT,  neste  ato 
representado  pelo  Prefeito  Municipal,  HERMES  LOURENÇO  BERGAMIM,  brasileiro,  casado, 
portador  da  Cédula  de  Identidade  n.º  2003502-0-SSP/MT e  inscrito  no  CPF/MF sob  o  n.º 
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º 451,  Centro, na cidade de 
Juína-MT, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e o Sr. ALESSANDRO 
ROBÉRIO GONÇALVES DA SILVA, inscrito no CPF. nº 006.929.201-96, residente na Gleba Boa 
Esperança,  Linha  05  -  Km  40,  Sitio  Vida  Nova  CEP.78.320-000  em  Juina-MT,  denominada 
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520,  
de 17 de julho de 2002,  Lei  complementar  123/2006 e Lei  complementar  147/2014,  Decretos  
Municipais nº, 488/2006, 369/2014, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho  
de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta 
foi examinada pela Assessoria Jurídica do município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o 
parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as cláusulas e condições  
seguintes.

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE  PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM 
MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 23 a 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA AS LINHAS J E 
RIO PRETO, LINHA PESQUISA E LINHA I, LINHA CAIABI, BEM COMO LOCAÇÃO DE VEICULO  
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 PASSAGEIROS SENTADOS, LINHA RIO PRETO / FAZENDA 
AMÁLIA POR KM RODADO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS 
NA  REDE  DE  ENSINO  PÚBLICO  DO  MUNICIPIO  DE  JUINA,  PARA  ATENDER  AS 
NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  E  CULTURA  DESTE 
MUNICIPIO,  CONFORME  TERMO  DE  REFERÊNCIA  do  Edital  do  Pregão  Presencial  nº 
002/2016.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1.  Este instrumento guarda inteira  conformidade com os termos do 

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2016 e seus Anexos, do qual é parte integrante  
e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA
 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) 

meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO E PAGAMENTO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores 

detentores  da  Ata  serão  publicados  no  Diário  oficial  dos  Municípios  e  divulgados  em  meio 
eletrônico: www.juina.mt.gov.br.

4.2.  A  qualquer  tempo,  o  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em 
decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador  
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o 
Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os 
preços  não  serão  reajustados,  ressalvado  a  superveniência  de  normas  federais  aplicáveis  à 
espécie.

4.4.  O  diferencial  de  preço  entre  a  proposta  inicial  do  Fornecedor 
detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da  
proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se 
houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

4.5.  É  concedido  um prazo  de  03  (três)  dias,  contados  da  data  da 
protocolização  da  Nota  Fiscal/Fatura  perante  este  Município  de  Juína/MT,  para  conferência  e 
aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.

4.6. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo 
do objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais 
de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá 
entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao recebimento definitivo do serviço.

4.6.1.  Os pagamentos  serão  creditados  em favor  da  contratada,  por 
meio  de depósito  Bancário/Transferência  em conta corrente  indicada  na proposta,  contendo o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o  
crédito.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1.  O  Órgão  Gerenciador  adotará  a  prática  de  todos  os  atos 

necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. DOS PREÇOS REGISTRADOS POR ITEM: 

Item Qtde. Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5910 24.000 KM 
Rodado

SERVICOS DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR NA LINHA 
CAIABI - POR KM 
RODADO

 R$ 5,00  R$ 120.000,00 

Valor total de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b)  não  aceitar  reduzir  seus  preços  registrados  na  hipótese  de  se 

tornarem superiores aos praticados no mercado;

c) houver razões de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador.
6.3. O fornecedor poderá solicitar  o cancelamento do seu registro de 

preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.  A  presente  Ata  será  divulgada  no  portal  da  internet 

www.juina.mt.gov.br
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
8.1.2.  Prestar,  por  meio  de  seu  representante,  as  informações 

necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
8.1.3.  Emitir  pareceres  sobre  atos  relativos  à  execução  da  ata,  em 

especial,  quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos itens,  à exigência de 
condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na 
ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

8.1.5.  Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são  os  mais 
vantajosos para a Administração,  por  meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo  
mercado;

8.1.6. Conduzir  os procedimentos relativos a eventuais renegociações 
dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços;

8.1.7.  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela 
Fornecedora Registrada;

8.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pelo completo e perfeito fornecimento dos 
itens objeto deste certame.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1. São obrigações do fornecedor registrado:
9.1.1.  Assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  em até  05  (cinco)  dias  

corridos, contados da sua notificação;
9.1.2.  Manter,  durante  a  vigência  da  ata  de  registro  de  preço,  as 

condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
9.1.3.  Comunicar  ao  Gerenciador  qualquer  problema  ocorrido  na 

execução do objeto da Ata de registro de preços;
9.1.4.  Atender  aos chamados do Órgão Gerenciador,  visando efetuar 

reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
9.1.5. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata 

de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
9.1.6.  Não  subcontratar  o  objeto  da  presente  licitação,  sem  o 

consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será dado por escrito.
9.1.7.  Promover  por  sua conta,  através de  seguros,  a  cobertura dos 

riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do 
objeto deste edital;

9.1.8.  Retirar  as  Requisições  solicitadas  referentes  ao  objeto  do 
presente  Pregão  no  Município  de  Juína/MT,  Departamento  de  Compras,  situado  na  Travessa 
Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.

9.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos 
limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;

9.1.10.  Proceder à entrega do objeto deste edital,  com os deveres e 
garantias constantes nos Anexos I deste Edital;

9.1.11.  A  contratada  para  a  execução  do  objeto  estará  obrigada 
satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no Edital;

9.1.12.  Credenciar  junto ao Município de Juína/MT funcionário(s)  que 
atenderá  (ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições;

9.1.13.  Providenciar  todos  os  recursos  e  insumos  necessários  ao 
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto, todas as 
despesas com materiais, insumos, mão-de- obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 
tarifas,  encargos sociais  e  trabalhistas  e demais  despesas necessárias  à perfeita  entrega dos 
produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões 
ou erros na elaboração da estimativa de custos;

9.1.15.  Efetuar  a  entrega  dos  serviços,  objeto  deste  Pregão, 
responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com 
a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e na Ordem de Compras.

9.1.16.  Comunicar  à  Secretaria  requisitante  dos  serviços, 
imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.

9.1.17.  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  transporte 
apropriado  dos  produtos,  assumindo  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais 
resultante da adjudicação desta licitação.

9.1.18. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos licitados 
comprometendo-se  a  substituí-los,  caso  não  atendam  o  padrão  de  qualidade  exigido  ou 
apresentem defeito de fabricação;

9.1.19.  No  ato  da  entrega  os  materiais  serão  analisados  em  sua 
totalidade,  sendo  que  aquele(s)  que  não  satisfizer(em)  à  especificação  exigida  sera(ão)  
devolvido(s), à contratada;

9.1.19.1. Na ocorrência do item anterior, a contratada deverá substituir 
as  suas  expensas,  no  todo  o(s)  produto(s)  em que  se  verifiquem danos  em decorrência  do  
transporte, não atender as especificações,  no prazo de 48(Quarenta e oito)horas, contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente.

9.1.20.  Responder  por  qualquer  prejuízo  que  seus  empregados  ou 
prepostos causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, 
culposa  ou  dolosa,  procedendo  imediatamente  aos  reparos  ou  às  indenizações  cabíveis  e  
assumindo o ônus decorrente;

9.1.21. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor 
da Ata de Registro de Preços, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

9.1.22.  Responsabilizar-se integralmente pelos  danos causados direta 
ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
fornecimento  do  objeto  desta  licitação,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a 
fiscalização realizada pelo setor competente.
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9.1.23.  Credenciar junto ao Município  de Juína/MT funcionário(s) que 
atenderá(ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às Ordens de Compra;

9.1.24. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e 
seus anexos.

9.1.25.  Os  serviços  deverão  ser  executados  nas  dependências  da 
empresa  vencedora  do  certame  ou  outro  local,  conforme  necessidade  da  secretaria  de 
infraestrutura, a empresa deverá observar os critérios de segurança previsto na legislação.

9.1.26.  O fornecedor registrado deverá fornecer  os produtos  e peças 
necessários à realização dos serviços.

9.1.27.  Receber  o  calendário  de  aulas  da  Secretaria  Municipal  de 
educação, sendo as aulas de segunda a sábado;

9.1.28. Das condições do Veiculo e despesas;
*Manter  o  veiculo com toda infraestrutura necessária  para segurança 

dos alunos;
*Todas  as  despesas  com  materiais,  peças,  pneus,  combustíveis, 

inclusive motoristas e outros decorrentes do fornecimento ou prestação de serviços correrão por 
conta da adjudicatória;

*Manter o veiculo com o velocímetro, em pleno funcionamento e toda 
infraestrutura necessária para segurança dos alunos e com capacidade para transportar 23 a 44 
passageiros sentados, onde de acordo com o número de alunos de cada linha deverá ser utilizado 
o veículo que assim melhor os acomodem.

*Manter  o  veiculo  com  sistema  de  segurança,  incluindo  cinto  de 
segurança para o motorista, saída de emergência, extintor, kit de primeiros socorros e todos os 
demais itens de segurança exigidos pelo CONTRAN;

*O  veículo  deverá  apresentar,  na  vistoria  e  durante  o  período  de 
prestação dos serviços, pneus semi-novos e em bom estado de conservação e uso, bem como 
também toda a parte elétrica e mecânica do veículo deverá estar funcionando em perfeito estado, 
especialmente quanto à sinalização;

*A quilometragem diária  será acompanhada pela planilha de controle 
que  deverá  ser  assinada  diariamente  pelo  diretor  ou  responsável  pela  escola  e  entregue  a 
Secretaria de Educação ao final do mês;

*A  quilometragem  diária  de  cada  linha  poderá  ser  acrescida  ou 
diminuída durante o ano letivo de acordo com a autorização da Secretaria de Educação;

*O valor pago para cada linha será de acordo com a quilometragem 
percorrida, considerando que o aluno chegue a sua escola de destino antes do horário de início 
das aulas;

*Manter o veículo,  durante o período de prestação dos serviços, com 
pneus semi-novos,  e em bom estado de conservação e uso,  bem como também toda a parte 
elétrica  e  mecânica  do  veículo  deverá  funcionar  em perfeito  estado,  especialmente  quanto  a  
sinalização;

10  –  DAS  CONDIÇÕES  DE  ENTREGA  E  RECEBIMENTO  DOS 
SERVIÇOS

10.1.  A  execução  dos  serviços  deverá  ser  iniciada  a  partir  do 
recebimento da Ordem de Compras.

10.1.1.  A  execução  dos  serviços  iniciará  imediatamente,  sendo 
diário,  de segunda a sábado o percurso a ser  percorrido,  sempre após o recebimento da 
Ordem de  Compras,  emitida  pela Secretaria  Municipal  de  Educação,  que  poderá ser  enviada 
também no e-mail apresentado na proposta da empresa, com confirmação de recebimento que 
será utilizado para contar prazo de mora.

10.1.1.1. O prazo de execução poderá ser prorrogado por mútuo acordo 
entre as partes, para cumprimento do objeto licitado.

10.2. A prestação dos serviços será de forma parcelada, de acordo com 
as  necessidades  das  Secretarias  interessadas,  sempre  mediante  apresentação  da  Ordem 
Compras, Sendo as aulas de segunda a sábado, devendo ser respeitado o calendário fornecido 
pela Secretaria Municipal de Educação.

10.3.  Os  serviços  solicitados  deverão  ser  executados  no  prazo 
estabelecido no item 10.1.1., pela empresa vencedora, sempre acompanhados de cópia da Ordem 
de Compras e Nota fiscal no local designado na Ordem de Compras, e quando o local for fora do  
perímetro urbano, no Almoxarifado Central do Município, localizado à Travessa Emmanuel, 605,  
Centro, ou outro local determinado pela Administração, na presença de servidores devidamente 
autorizados, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial,  
onde a mesma terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar o mesmo.

10.3.1.  Quando o município  não aceitar  os  serviços  por  estarem em 
desconformidade com o pactuado, será encaminhado notificação por e-mail, sendo que os itens 
ficarão a disposição da empresa para serem recolhidos no local onde os mesmos foram entregues, 
e devendo a empresa realizar a substituição em prazo não superior a 03(três) dias.

10.4. A responsabilidade pelo recebimento dos serviços solicitados ficará 
a cargo do servidor responsável pelo Departamento de Almoxarifado, ou outro servidor designado 
pela Administração Municipal, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota 
fiscal.

10.5.  Os  serviços  deverão  ser  entregues  conforme  especificações  e 
disposições contidas na Proposta apresentada na Licitação e serão avaliados no ato de cada 
entrega, através de servidor responsável designado para esse fim.

10.6.  O  recebimento  e  a  aceitação  do  objeto  deste  pregão,  estão 
condicionados  ao  enquadramento  nas  especificações  do  objeto,  descritas  no  anexo  I,  e  será 
observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

11. DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de 
fornecedor municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  
e no contrato e das demais cominações legais.

11.2.  A  Administração  poderá  ainda,  garantida  a  prévia  defesa  da 
licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua  
notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:

I)  advertência  por  escrito  sempre  que  verificadas  pequenas  falhas 
corrigíveis;

II)  multa  de  1% (um por  cento)  por  dia,  pelo  atraso  injustificado  no 
fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não 
fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, calculada sobre o valor remanescente da  
presente;

IV)  multa  de  1%  (um  por  cento)  por  dia,  pelo  descumprimento  de 
qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, 
sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via 
internet, fax, correio ou outro), até o máximo de 10%;

V) suspensão temporária  de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Juína-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a 
Administração Pública enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII)  após  o  10º  (décimo)  dia  de  inadimplência,  a  Administração  terá 
direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade,  
comunicando  à  adjudicatária  a  perda  de  interesse  no  recebimento  da  nota  fiscal/fatura  para 
pagamento do objeto deste Edital,  sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste  
Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso 
do  prazo  estipulado  na  alínea  anterior,  em  quaisquer  dos  casos,  observado  o  interesse  da 
Contratante  e  a  conclusão  dos  procedimentos  administrativos  pertinentes,  poderá  implicar  a 
imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX)  ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado,  a  Contratante poderá 
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal  
nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas 
pela  licitante  vencedora,  ou  adotar  outra  medida  legal  para  o  fornecimento  dos  itens  ora 
contratados;

X)  quando  aplicadas  as  multas  previstas,  mediante  regular  processo 
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, 
por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406,  
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior 
ou,  inexistindo  pagamento  vincendo  a  ser  realizado  pela  Contratante,  ou,  ainda,  sendo  este 
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher 
aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10  
(dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão 
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XII)  As  sanções  acima  descritas  poderão  ser  aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, 
a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIV)  Nenhuma parte  será  responsável  perante  a  outra pelos  atrasos 
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser 
recolhida  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias,  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  será  cobrada 
judicialmente.

XVI)  As  sanções  previstas  nesta  CLÁUSULA  são  autônomas  e  a 
aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do 
direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco)  
dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.  Independente  de  sua  transcrição,  o  edital  e  seus  anexos, 

principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados 
pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

12.2.  Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  demais  disposições 
constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto municipal n.º 488/2006, 369/2014  
e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

12.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
b)  é  vedado  caucionar  ou  utilizar  o  contrato  decorrente  do  presente 

registro para qualquer operação financeira.
12.3. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública 

poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização deste Departamento.

12.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra  
entidade  ou  órgão,  independentemente  dos  quantitativos  registrados  em Ata,  desde  que  este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

12.5. As aquisições adicionais de que trata o subitem 12.3 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  licitação  correrão  com 

recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder Executivo, cuja programação 
é a seguinte:

Dotações Orçamentárias pertinentes, constantes do exercício em vigor.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente 

Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Juína/MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi 

lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 2 (duas)  
vias,  de  igual  teor  e  forma,  pelos  signatários  deste  instrumento  e  pelas  testemunhas  abaixo 
nomeadas, tendo sido arquivada um via no Departamento de Licitação.

Juína- MT, 22 de FEVEREIRO de 2016 .
MUNICÍPIO DE JUINA-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOUREÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

ALESSANDRO ROBÉRIO GONÇALVES DA SILVA
CPF n.º 006.929.201-96

TESTEMUNHAS:

Publicação   Oficial   do   Tribunal   de   Contas   de  Mato   Grosso    –    Lei   Complementar   475   de   27   de   setembro   de   2012
Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678  - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915
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Izabel Zaniolo de Alencar 
CPF/MFn.º429.761.201-10 

Valdoir Antonio Pezzini 
CPF/MFn.º771.046.411-49

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°004/2016
PREGÃO: Nº 002/2016 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O  MUNICÍPIO  DE  JUÍNA,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  Pessoa 

Jurídica  de  Direito  Público,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  o  n.º  15.359.201/0001-57,  com  sede 
administrativa  na  Travessa  Emmanuel,  nº.605,  Centro,  na  cidade  de  Juína-MT,  neste  ato 
representado  pelo  Prefeito  Municipal  ,  HERMES LOURENÇO  BERGAMIM,  brasileiro,  casado, 
portador  da  Cédula  de  Identidade  n.º  2003502-0-SSP/MT e  inscrito  no  CPF/MF sob  o  n.º 
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º 451,  Centro, na cidade de 
Juína-MT,  doravante  denominado  simplesmente  ÓRGÃO  GERENCIADOR  e  o  Sr.  JOSE  DE 
JESUS SANTOS, portador do CPF. nº 652.506.647-68, residente na Rua Princesa Isabel, 281 – 
Bairro  Palmiteira  -  CEP.78.320-000  em  Juina-MT,  denominada  simplesmente  FORNECEDOR 
REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei  
complementar  123/2006  e  Lei  complementar  147/2014,  Decretos  Municipais  nº,  488/2006, 
369/2014, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela  
Assessoria Jurídica do município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do 
artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE  PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM 
MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 23 a 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA AS LINHAS J E 
RIO PRETO, LINHA PESQUISA E LINHA I, LINHA CAIABI, BEM COMO LOCAÇÃO DE VEICULO  
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 PASSAGEIROS SENTADOS, LINHA RIO PRETO / FAZENDA 
AMÁLIA POR KM RODADO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS 
NA  REDE  DE  ENSINO  PÚBLICO  DO  MUNICIPIO  DE  JUINA,  PARA  ATENDER  AS 
NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  E  CULTURA  DESTE 
MUNICIPIO,  CONFORME  TERMO  DE  REFERÊNCIA  do  Edital  do  Pregão  Presencial  nº 
002/2016.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1.  Este instrumento guarda inteira  conformidade com os termos do 

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2016 e seus Anexos, do qual é parte integrante  
e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)  

meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO E PAGAMENTO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores 

detentores  da  Ata  serão  publicados  no  Diário  oficial  dos  Municípios  e  divulgados  em  meio 
eletrônico: www.juina.mt.gov.br.

4.2.  A  qualquer  tempo,  o  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em 
decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador  
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o 
Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os 
preços  não  serão  reajustados,  ressalvado  a  superveniência  de  normas  federais  aplicáveis  à 
espécie.

4.4.  O  diferencial  de  preço  entre  a  proposta  inicial  do  Fornecedor 
detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da  
proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se 
houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

4.5.  É  concedido  um prazo  de  03  (três)  dias,  contados  da  data  da 
protocolização  da  Nota  Fiscal/Fatura  perante  este  Município  de  Juína/MT,  para  conferência  e 
aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.

4.6. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo 
do objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais 
de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá 
entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao recebimento definitivo do serviço.

4.6.1.  Os pagamentos  serão  creditados  em favor  da  contratada,  por 
meio  de depósito  Bancário/Transferência  em conta corrente  indicada  na proposta,  contendo o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o  
crédito.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1.  O  Órgão  Gerenciador  adotará  a  prática  de  todos  os  atos 

necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. DOS PREÇOS REGISTRADOS POR ITEM:

Item Qtde. Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5908 40.000 KM 
Rodado

SERVICOS DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR NA LINHA J 
E RIO PRETO - POR 
KM RODADO

 R$ 5,20  R$ 208.000,00 

 Valor total de R$ 208.000,00 (Duzentos e oito mil reais). 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b)  não  aceitar  reduzir  seus  preços  registrados  na  hipótese  de  se 

tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.

6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador.

6.3. O fornecedor poderá solicitar  o cancelamento do seu registro de 
preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.  A  presente  Ata  será  divulgada  no  portal  da  internet 

www.juina.mt.gov.br
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
8.1.2.  Prestar,  por  meio  de  seu  representante,  as  informações 

necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
8.1.3.  Emitir  pareceres  sobre  atos  relativos  à  execução  da  ata,  em 

especial,  quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos itens,  à exigência de 
condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na 
ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

8.1.5.  Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são  os  mais 
vantajosos para a Administração,  por  meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo  
mercado;

8.1.6. Conduzir  os procedimentos relativos a eventuais renegociações 
dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços;

8.1.7.  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela 
Fornecedora Registrada;

8.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pelo completo e perfeito fornecimento dos 
itens objeto deste certame.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1. São obrigações do fornecedor registrado:
9.1.1.  Assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  em até  05  (cinco)  dias  

corridos, contados da sua notificação;
9.1.2.  Manter,  durante  a  vigência  da  ata  de  registro  de  preço,  as 

condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
9.1.3.  Comunicar  ao  Gerenciador  qualquer  problema  ocorrido  na 

execução do objeto da Ata de registro de preços;
9.1.4.  Atender  aos chamados do Órgão Gerenciador,  visando efetuar 

reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
9.1.5. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata 

de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
9.1.6.  Não  subcontratar  o  objeto  da  presente  licitação,  sem  o 

consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será dado por escrito.
9.1.7.  Promover  por  sua conta,  através de  seguros,  a  cobertura dos 

riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do 
objeto deste edital;

9.1.8.  Retirar  as  Requisições  solicitadas  referentes  ao  objeto  do 
presente  Pregão  no  Município  de  Juína/MT,  Departamento  de  Compras,  situado  na  Travessa 
Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.

9.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos 
limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;

9.1.10.  Proceder à entrega do objeto deste edital,  com os deveres e 
garantias constantes nos Anexos I deste Edital;

9.1.11.  A  contratada  para  a  execução  do  objeto  estará  obrigada 
satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no Edital;

9.1.12.  Credenciar  junto ao Município de Juína/MT funcionário(s)  que 
atenderá  (ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições;

9.1.13.  Providenciar  todos  os  recursos  e  insumos  necessários  ao 
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto, todas as 
despesas com materiais, insumos, mão-de- obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 
tarifas,  encargos sociais  e  trabalhistas  e demais  despesas necessárias  à perfeita  entrega dos 
produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões 
ou erros na elaboração da estimativa de custos;

9.1.15.  Efetuar  a  entrega  dos  serviços,  objeto  deste  Pregão, 
responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com 
a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e na Ordem de Compras.

9.1.16.  Comunicar  à  Secretaria  requisitante  dos  serviços, 
imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.

9.1.17.  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  transporte 
apropriado  dos  produtos,  assumindo  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais 
resultante da adjudicação desta licitação.

9.1.18. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos licitados 
comprometendo-se  a  substituí-los,  caso  não  atendam  o  padrão  de  qualidade  exigido  ou 
apresentem defeito de fabricação;

9.1.19.  No  ato  da  entrega  os  materiais  serão  analisados  em  sua 
totalidade,  sendo  que  aquele(s)  que  não  satisfizer(em)  à  especificação  exigida  sera(ão)  
devolvido(s), à contratada;

9.1.19.1. Na ocorrência do item anterior, a contratada deverá substituir 
as  suas  expensas,  no  todo  o(s)  produto(s)  em que  se  verifiquem danos  em decorrência  do  
transporte, não atender as especificações,  no prazo de 48(Quarenta e oito)horas, contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente.

9.1.20.  Responder  por  qualquer  prejuízo  que  seus  empregados  ou 
prepostos causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, 
culposa  ou  dolosa,  procedendo  imediatamente  aos  reparos  ou  às  indenizações  cabíveis  e  
assumindo o ônus decorrente;

9.1.21. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor 
da Ata de Registro de Preços, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

9.1.22.  Responsabilizar-se integralmente pelos  danos causados direta 
ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
fornecimento  do  objeto  desta  licitação,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a 
fiscalização realizada pelo setor competente.
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9.1.23.  Credenciar junto ao Município  de Juína/MT funcionário(s) que 
atenderá(ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às Ordens de Compra;

9.1.24. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e 
seus anexos.

9.1.25.  Os  serviços  deverão  ser  executados  nas  dependências  da 
empresa  vencedora  do  certame  ou  outro  local,  conforme  necessidade  da  secretaria  de 
infraestrutura, a empresa deverá observar os critérios de segurança previsto na legislação.

9.1.26.  O fornecedor registrado deverá fornecer  os produtos  e peças 
necessários à realização dos serviços.

9.1.27.  Receber  o  calendário  de  aulas  da  Secretaria  Municipal  de 
educação, sendo as aulas de segunda a sábado;

9.1.28. Das condições do Veiculo e despesas;
*Manter  o  veiculo com toda infraestrutura necessária  para segurança 

dos alunos;
*Todas  as  despesas  com  materiais,  peças,  pneus,  combustíveis, 

inclusive motoristas e outros decorrentes do fornecimento ou prestação de serviços correrão por 
conta da adjudicatória;

*Manter o veiculo com o velocímetro, em pleno funcionamento e toda 
infraestrutura necessária para segurança dos alunos e com capacidade para transportar 23 a 44 
passageiros sentados, onde de acordo com o número de alunos de cada linha deverá ser utilizado 
o veículo que assim melhor os acomodem.

*Manter  o  veiculo  com  sistema  de  segurança,  incluindo  cinto  de 
segurança para o motorista, saída de emergência, extintor, kit de primeiros socorros e todos os 
demais itens de segurança exigidos pelo CONTRAN;

*O  veículo  deverá  apresentar,  na  vistoria  e  durante  o  período  de 
prestação dos serviços, pneus semi-novos e em bom estado de conservação e uso, bem como 
também toda a parte elétrica e mecânica do veículo deverá estar funcionando em perfeito estado, 
especialmente quanto à sinalização;

*A quilometragem diária  será acompanhada pela planilha de controle 
que  deverá  ser  assinada  diariamente  pelo  diretor  ou  responsável  pela  escola  e  entregue  a 
Secretaria de Educação ao final do mês;

*A  quilometragem  diária  de  cada  linha  poderá  ser  acrescida  ou 
diminuída durante o ano letivo de acordo com a autorização da Secretaria de Educação;

*O valor pago para cada linha será de acordo com a quilometragem 
percorrida, considerando que o aluno chegue a sua escola de destino antes do horário de início 
das aulas;

*Manter o veículo,  durante o período de prestação dos serviços, com 
pneus semi-novos,  e em bom estado de conservação e uso,  bem como também toda a parte 
elétrica  e  mecânica  do  veículo  deverá  funcionar  em perfeito  estado,  especialmente  quanto  a  
sinalização;

10  –  DAS  CONDIÇÕES  DE  ENTREGA  E  RECEBIMENTO  DOS 
SERVIÇOS

10.1.  A  execução  dos  serviços  deverá  ser  iniciada  a  partir  do 
recebimento da Ordem de Compras.

10.1.1.  A  execução  dos  serviços  iniciará  imediatamente,  sendo 
diário,  de segunda a sábado o percurso a ser  percorrido,  sempre após o recebimento da 
Ordem de  Compras,  emitida  pela Secretaria  Municipal  de  Educação,  que  poderá ser  enviada 
também no e-mail apresentado na proposta da empresa, com confirmação de recebimento que 
será utilizado para contar prazo de mora.

10.1.1.1. O prazo de execução poderá ser prorrogado por mútuo acordo 
entre as partes, para cumprimento do objeto licitado.

10.2. A prestação dos serviços será de forma parcelada, de acordo com 
as  necessidades  das  Secretarias  interessadas,  sempre  mediante  apresentação  da  Ordem 
Compras, Sendo as aulas de segunda a sábado, devendo ser respeitado o calendário fornecido 
pela Secretaria Municipal de Educação.

10.3.  Os  serviços  solicitados  deverão  ser  executados  no  prazo 
estabelecido no item 10.1.1., pela empresa vencedora, sempre acompanhados de cópia da Ordem 
de Compras e Nota fiscal no local designado na Ordem de Compras, e quando o local for fora do  
perímetro urbano, no Almoxarifado Central do Município, localizado à Travessa Emmanuel, 605,  
Centro, ou outro local determinado pela Administração, na presença de servidores devidamente 
autorizados, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial,  
onde a mesma terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar o mesmo.

10.3.1.  Quando o município  não aceitar  os  serviços  por  estarem em 
desconformidade com o pactuado, será encaminhado notificação por e-mail, sendo que os itens 
ficarão a disposição da empresa para serem recolhidos no local onde os mesmos foram entregues, 
e devendo a empresa realizar a substituição em prazo não superior a 03(três) dias.

10.4. A responsabilidade pelo recebimento dos serviços solicitados ficará 
a cargo do servidor responsável pelo Departamento de Almoxarifado, ou outro servidor designado 
pela Administração Municipal, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota 
fiscal.

10.5.  Os  serviços  deverão  ser  entregues  conforme  especificações  e 
disposições contidas na Proposta apresentada na Licitação e serão avaliados no ato de cada 
entrega, através de servidor responsável designado para esse fim.

10.6.  O  recebimento  e  a  aceitação  do  objeto  deste  pregão,  estão 
condicionados  ao  enquadramento  nas  especificações  do  objeto,  descritas  no  anexo  I,  e  será 
observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

11. DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de 
fornecedor municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  
e no contrato e das demais cominações legais.

11.2.  A  Administração  poderá  ainda,  garantida  a  prévia  defesa  da 
licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua  
notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:

I)  advertência  por  escrito  sempre  que  verificadas  pequenas  falhas 
corrigíveis;

II)  multa  de  1% (um por  cento)  por  dia,  pelo  atraso  injustificado  no 
fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não 
fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, calculada sobre o valor remanescente da  
presente;

IV)  multa  de  1%  (um  por  cento)  por  dia,  pelo  descumprimento  de 
qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, 
sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via 
internet, fax, correio ou outro), até o máximo de 10%;

V) suspensão temporária  de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Juína-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a 
Administração Pública enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII)  após  o  10º  (décimo)  dia  de  inadimplência,  a  Administração  terá 
direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade,  
comunicando  à  adjudicatária  a  perda  de  interesse  no  recebimento  da  nota  fiscal/fatura  para 
pagamento do objeto deste Edital,  sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste  
Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso 
do  prazo  estipulado  na  alínea  anterior,  em  quaisquer  dos  casos,  observado  o  interesse  da 
Contratante  e  a  conclusão  dos  procedimentos  administrativos  pertinentes,  poderá  implicar  a 
imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX)  ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado,  a  Contratante poderá 
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal  
nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas 
pela  licitante  vencedora,  ou  adotar  outra  medida  legal  para  o  fornecimento  dos  itens  ora 
contratados;

X)  quando  aplicadas  as  multas  previstas,  mediante  regular  processo 
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, 
por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406,  
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior 
ou,  inexistindo  pagamento  vincendo  a  ser  realizado  pela  Contratante,  ou,  ainda,  sendo  este 
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher 
aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10  
(dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão 
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XII)  As  sanções  acima  descritas  poderão  ser  aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, 
a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIV)  Nenhuma parte  será  responsável  perante  a  outra pelos  atrasos 
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser 
recolhida  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias,  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  será  cobrada 
judicialmente.

XVI)  As  sanções  previstas  nesta  CLÁUSULA  são  autônomas  e  a 
aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do 
direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco)  
dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.  Independente  de  sua  transcrição,  o  edital  e  seus  anexos, 

principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados 
pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

12.2.  Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  demais  disposições 
constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto municipal n.º 488/2006, 369/2014  
e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

12.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
b)  é  vedado  caucionar  ou  utilizar  o  contrato  decorrente  do  presente 

registro para qualquer operação financeira.
12.3. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública 

poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização deste Departamento.

12.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra  
entidade  ou  órgão,  independentemente  dos  quantitativos  registrados  em Ata,  desde  que  este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

12.5. As aquisições adicionais de que trata o subitem 12.3 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  licitação  correrão  com 

recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder Executivo, cuja programação 
é a seguinte:

Dotações Orçamentárias pertinentes, constantes do exercício em vigor.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente 

Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Juína/MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi 

lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 2 (duas)  
vias,  de  igual  teor  e  forma,  pelos  signatários  deste  instrumento  e  pelas  testemunhas  abaixo 
nomeadas, tendo sido arquivada um via no Departamento de Licitação.

Juína-MT, 22 de FEVEREIRO de 2016 .

MUNICÍPIO DE JUINA-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOUREÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

JOSE DE JESUS SANTOS
CPF n.º 652.506.647-68
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TESTEMUNHAS:

Izabel Zaniolo de Alencar 
CPF/MFn.º429.761.201-10 

Valdoir Antonio Pezzini 
CPF/MFn.º771.046.411-49

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 005/2016
PREGÃO: Nº 002/2016 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O  MUNICÍPIO  DE  JUÍNA,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  Pessoa 

Jurídica  de  Direito  Público,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  o  n.º  15.359.201/0001-57,  com  sede 
administrativa  na  Travessa  Emmanuel,  nº.605,  Centro,  na  cidade  de  Juína-MT,  neste  ato 
representado  pelo  Prefeito  Municipal  ,  HERMES LOURENÇO  BERGAMIM,  brasileiro,  casado, 
portador  da  Cédula  de  Identidade  n.º  2003502-0-SSP/MT e  inscrito  no  CPF/MF sob  o  n.º 
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º 451,  Centro, na cidade de 
Juína-MT,  doravante  denominado  simplesmente  ÓRGÃO  GERENCIADOR  e  a  empresa  JVS 
TRANSPORTES LTDA-ME,  inscrita no CNPJ sob o nº 13.133.318/0001-92,  com sede na Rua 
Princesa Isabel, 281 – Quadra 20 Lote 02 Bairro Palmiteira em Juina-MT, neste ato, representada 
por Eni Gomes da Silva, brasileira, comerciante, portadora da Cédula de identidade RG. 578.896 
SSP/RO e inscrita no CPF/MF sob o nº 579.535.892-49, residente e domiciliado na Rua Princesa 
Isabel,  281 Palmiteira em Juina-MT, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, 
resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520,  de 17 de julho de 2002,  Lei complementar  
123/2006  e  Lei  complementar  147/2014,  Decretos  Municipais  nº,  488/2006,  369/2014,  e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, 
firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria 
Jurídica do município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da  
Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE  PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM 
MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 23 a 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA AS LINHAS J E 
RIO PRETO, LINHA PESQUISA E LINHA I, LINHA CAIABI, BEM COMO LOCAÇÃO DE VEICULO  
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 PASSAGEIROS SENTADOS, LINHA RIO PRETO / FAZENDA 
AMÁLIA POR KM RODADO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS 
NA  REDE  DE  ENSINO  PÚBLICO  DO  MUNICIPIO  DE  JUINA,  PARA  ATENDER  AS 
NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  E  CULTURA  DESTE 
MUNICIPIO,  CONFORME  TERMO  DE  REFERÊNCIA  do  Edital  do  Pregão  Presencial  nº 
002/2016.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1.  Este instrumento guarda inteira  conformidade com os termos do 

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2016 e seus Anexos, do qual é parte integrante  
e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)  

meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO E PAGAMENTO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores 

detentores  da  Ata  serão  publicados  no  Diário  oficial  dos  Municípios  e  divulgados  em  meio 
eletrônico: www.juina.mt.gov.br.

4.2.  A  qualquer  tempo,  o  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em 
decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador  
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o 
Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os 
preços  não  serão  reajustados,  ressalvado  a  superveniência  de  normas  federais  aplicáveis  à 
espécie.

4.4.  O  diferencial  de  preço  entre  a  proposta  inicial  do  Fornecedor 
detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da  
proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se 
houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

4.5.  É  concedido  um prazo  de  03  (três)  dias,  contados  da  data  da 
protocolização  da  Nota  Fiscal/Fatura  perante  este  Município  de  Juína/MT,  para  conferência  e 
aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.

4.6. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo 
do objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais 
de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá 
entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao recebimento definitivo do serviço.

4.6.1.  Os pagamentos  serão  creditados  em favor  da  contratada,  por 
meio  de depósito  Bancário/Transferência  em conta corrente  indicada  na proposta,  contendo o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o  
crédito.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1.  O  Órgão  Gerenciador  adotará  a  prática  de  todos  os  atos 

necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. DOS PREÇOS REGISTRADOS POR ITEM:

Item Qtde. Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5909 50.000 KM Rodado

SERVICOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
NA LINHA PESQUISA E 
LINHA I - POR KM 
RODADO

 R$ 5,20  R$ 260.000,00 

Valor total de R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais).
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b)  não  aceitar  reduzir  seus  preços  registrados  na  hipótese  de  se 

tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador.
6.3. O fornecedor poderá solicitar  o cancelamento do seu registro de 

preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.  A  presente  Ata  será  divulgada  no  portal  da  internet 

www.juina.mt.gov.br
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
8.1.2.  Prestar,  por  meio  de  seu  representante,  as  informações 

necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
8.1.3.  Emitir  pareceres  sobre  atos  relativos  à  execução  da  ata,  em 

especial,  quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos itens,  à exigência de 
condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na 
ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

8.1.5.  Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são  os  mais 
vantajosos para a Administração,  por  meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo  
mercado;

8.1.6. Conduzir  os procedimentos relativos a eventuais renegociações 
dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços;

8.1.7.  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela 
Fornecedora Registrada;

8.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pelo completo e perfeito fornecimento dos 
itens objeto deste certame.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1. São obrigações do fornecedor registrado:
9.1.1.  Assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  em até  05  (cinco)  dias  

corridos, contados da sua notificação;
9.1.2.  Manter,  durante  a  vigência  da  ata  de  registro  de  preço,  as 

condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
9.1.3.  Comunicar  ao  Gerenciador  qualquer  problema  ocorrido  na 

execução do objeto da Ata de registro de preços;
9.1.4.  Atender  aos chamados do Órgão Gerenciador,  visando efetuar 

reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
9.1.5. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata 

de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
9.1.6.  Não  subcontratar  o  objeto  da  presente  licitação,  sem  o 

consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será dado por escrito.
9.1.7.  Promover  por  sua conta,  através de  seguros,  a  cobertura dos 

riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do 
objeto deste edital;

9.1.8.  Retirar  as  Requisições  solicitadas  referentes  ao  objeto  do 
presente  Pregão  no  Município  de  Juína/MT,  Departamento  de  Compras,  situado  na  Travessa 
Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.

9.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos 
limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;

9.1.10.  Proceder à entrega do objeto deste edital,  com os deveres e 
garantias constantes nos Anexos I deste Edital;

9.1.11.  A  contratada  para  a  execução  do  objeto  estará  obrigada 
satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no Edital;

9.1.12.  Credenciar  junto ao Município de Juína/MT funcionário(s)  que 
atenderá  (ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições;

9.1.13.  Providenciar  todos  os  recursos  e  insumos  necessários  ao 
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto, todas as 
despesas com materiais, insumos, mão-de- obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 
tarifas,  encargos sociais  e  trabalhistas  e demais  despesas necessárias  à perfeita  entrega dos 
produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões 
ou erros na elaboração da estimativa de custos;

9.1.15.  Efetuar  a  entrega  dos  serviços,  objeto  deste  Pregão, 
responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com 
a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e na Ordem de Compras.

9.1.16.  Comunicar  à  Secretaria  requisitante  dos  serviços, 
imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.

9.1.17.  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  transporte 
apropriado  dos  produtos,  assumindo  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais 
resultante da adjudicação desta licitação.

9.1.18. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos licitados 
comprometendo-se  a  substituí-los,  caso  não  atendam  o  padrão  de  qualidade  exigido  ou 
apresentem defeito de fabricação;

9.1.19.  No  ato  da  entrega  os  materiais  serão  analisados  em  sua 
totalidade,  sendo  que  aquele(s)  que  não  satisfizer(em)  à  especificação  exigida  sera(ão)  
devolvido(s), à contratada;

9.1.19.1. Na ocorrência do item anterior, a contratada deverá substituir 
as  suas  expensas,  no  todo  o(s)  produto(s)  em que  se  verifiquem danos  em decorrência  do  
transporte, não atender as especificações,  no prazo de 48(Quarenta e oito)horas, contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente.

9.1.20.  Responder  por  qualquer  prejuízo  que  seus  empregados  ou 
prepostos causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, 
culposa  ou  dolosa,  procedendo  imediatamente  aos  reparos  ou  às  indenizações  cabíveis  e  
assumindo o ônus decorrente;

9.1.21. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor 
da Ata de Registro de Preços, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

9.1.22.  Responsabilizar-se integralmente pelos  danos causados direta 
ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
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fornecimento  do  objeto  desta  licitação,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a 
fiscalização realizada pelo setor competente.

9.1.23.  Credenciar junto ao Município  de Juína/MT funcionário(s) que 
atenderá(ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às Ordens de Compra;

9.1.24. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e 
seus anexos.

9.1.25.  Os  serviços  deverão  ser  executados  nas  dependências  da 
empresa  vencedora  do  certame  ou  outro  local,  conforme  necessidade  da  secretaria  de 
infraestrutura, a empresa deverá observar os critérios de segurança previsto na legislação.

9.1.26.  O fornecedor registrado deverá fornecer  os produtos  e peças 
necessários à realização dos serviços.

9.1.27.  Receber  o  calendário  de  aulas  da  Secretaria  Municipal  de 
educação, sendo as aulas de segunda a sábado;

9.1.28. Das condições do Veiculo e despesas;
*Manter  o  veiculo com toda infraestrutura necessária  para segurança 

dos alunos;
*Todas  as  despesas  com  materiais,  peças,  pneus,  combustíveis, 

inclusive motoristas e outros decorrentes do fornecimento ou prestação de serviços correrão por 
conta da adjudicatória;

*Manter o veiculo com o velocímetro, em pleno funcionamento e toda 
infraestrutura necessária para segurança dos alunos e com capacidade para transportar 23 a 44 
passageiros sentados, onde de acordo com o número de alunos de cada linha deverá ser utilizado 
o veículo que assim melhor os acomodem.

*Manter  o  veiculo  com  sistema  de  segurança,  incluindo  cinto  de 
segurança para o motorista, saída de emergência, extintor, kit de primeiros socorros e todos os 
demais itens de segurança exigidos pelo CONTRAN;

*O  veículo  deverá  apresentar,  na  vistoria  e  durante  o  período  de 
prestação dos serviços, pneus semi-novos e em bom estado de conservação e uso, bem como 
também toda a parte elétrica e mecânica do veículo deverá estar funcionando em perfeito estado, 
especialmente quanto à sinalização;

*A quilometragem diária  será acompanhada pela planilha de controle 
que  deverá  ser  assinada  diariamente  pelo  diretor  ou  responsável  pela  escola  e  entregue  a 
Secretaria de Educação ao final do mês;

*A  quilometragem  diária  de  cada  linha  poderá  ser  acrescida  ou 
diminuída durante o ano letivo de acordo com a autorização da Secretaria de Educação;

*O valor pago para cada linha será de acordo com a quilometragem 
percorrida, considerando que o aluno chegue a sua escola de destino antes do horário de início 
das aulas;

*Manter o veículo,  durante o período de prestação dos serviços, com 
pneus semi-novos,  e em bom estado de conservação e uso,  bem como também toda a parte 
elétrica  e  mecânica  do  veículo  deverá  funcionar  em perfeito  estado,  especialmente  quanto  a  
sinalização;

10  –  DAS  CONDIÇÕES  DE  ENTREGA  E  RECEBIMENTO  DOS 
SERVIÇOS

10.1.  A  execução  dos  serviços  deverá  ser  iniciada  a  partir  do 
recebimento da Ordem de Compras.

10.1.1.  A  execução  dos  serviços  iniciará  imediatamente,  sendo 
diário,  de segunda a sábado o percurso a ser  percorrido,  sempre após o recebimento da 
Ordem de  Compras,  emitida  pela Secretaria  Municipal  de  Educação,  que  poderá ser  enviada 
também no e-mail apresentado na proposta da empresa, com confirmação de recebimento que 
será utilizado para contar prazo de mora.

10.1.1.1. O prazo de execução poderá ser prorrogado por mútuo acordo 
entre as partes, para cumprimento do objeto licitado.

10.2. A prestação dos serviços será de forma parcelada, de acordo com 
as  necessidades  das  Secretarias  interessadas,  sempre  mediante  apresentação  da  Ordem 
Compras, Sendo as aulas de segunda a sábado, devendo ser respeitado o calendário fornecido 
pela Secretaria Municipal de Educação.

10.3.  Os  serviços  solicitados  deverão  ser  executados  no  prazo 
estabelecido no item 10.1.1., pela empresa vencedora, sempre acompanhados de cópia da Ordem 
de Compras e Nota fiscal no local designado na Ordem de Compras, e quando o local for fora do  
perímetro urbano, no Almoxarifado Central do Município, localizado à Travessa Emmanuel, 605,  
Centro, ou outro local determinado pela Administração, na presença de servidores devidamente 
autorizados, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial,  
onde a mesma terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar o mesmo.

10.3.1.  Quando o município  não aceitar  os  serviços  por  estarem em 
desconformidade com o pactuado, será encaminhado notificação por e-mail, sendo que os itens 
ficarão a disposição da empresa para serem recolhidos no local onde os mesmos foram entregues, 
e devendo a empresa realizar a substituição em prazo não superior a 03(três) dias.

10.4. A responsabilidade pelo recebimento dos serviços solicitados ficará 
a cargo do servidor responsável pelo Departamento de Almoxarifado, ou outro servidor designado 
pela Administração Municipal, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota 
fiscal.

10.5.  Os  serviços  deverão  ser  entregues  conforme  especificações  e 
disposições contidas na Proposta apresentada na Licitação e serão avaliados no ato de cada 
entrega, através de servidor responsável designado para esse fim.

10.6.  O  recebimento  e  a  aceitação  do  objeto  deste  pregão,  estão 
condicionados  ao  enquadramento  nas  especificações  do  objeto,  descritas  no  anexo  I,  e  será 
observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

11. DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de 
fornecedor municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  
e no contrato e das demais cominações legais.

11.2.  A  Administração  poderá  ainda,  garantida  a  prévia  defesa  da 
licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua  
notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:

I)  advertência  por  escrito  sempre  que  verificadas  pequenas  falhas 
corrigíveis;

II)  multa  de  1% (um por  cento)  por  dia,  pelo  atraso  injustificado  no 
fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não 
fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, calculada sobre o valor remanescente da  
presente;

IV)  multa  de  1%  (um  por  cento)  por  dia,  pelo  descumprimento  de 
qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, 
sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via 
internet, fax, correio ou outro), até o máximo de 10%;

V) suspensão temporária  de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Juína-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a 
Administração Pública enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII)  após  o  10º  (décimo)  dia  de  inadimplência,  a  Administração  terá 
direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade,  
comunicando  à  adjudicatária  a  perda  de  interesse  no  recebimento  da  nota  fiscal/fatura  para 
pagamento do objeto deste Edital,  sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste  
Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso 
do  prazo  estipulado  na  alínea  anterior,  em  quaisquer  dos  casos,  observado  o  interesse  da 
Contratante  e  a  conclusão  dos  procedimentos  administrativos  pertinentes,  poderá  implicar  a 
imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX)  ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado,  a  Contratante poderá 
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal  
nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas 
pela  licitante  vencedora,  ou  adotar  outra  medida  legal  para  o  fornecimento  dos  itens  ora 
contratados;

X)  quando  aplicadas  as  multas  previstas,  mediante  regular  processo 
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, 
por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406,  
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior 
ou,  inexistindo  pagamento  vincendo  a  ser  realizado  pela  Contratante,  ou,  ainda,  sendo  este 
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher 
aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10  
(dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão 
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XII)  As  sanções  acima  descritas  poderão  ser  aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, 
a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIV)  Nenhuma parte  será  responsável  perante  a  outra pelos  atrasos 
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser 
recolhida  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias,  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  será  cobrada 
judicialmente.

XVI)  As  sanções  previstas  nesta  CLÁUSULA  são  autônomas  e  a 
aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do 
direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco)  
dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.  Independente  de  sua  transcrição,  o  edital  e  seus  anexos, 

principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados 
pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

12.2.  Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  demais  disposições 
constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto municipal n.º 488/2006, 369/2014  
e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

12.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
b)  é  vedado  caucionar  ou  utilizar  o  contrato  decorrente  do  presente 

registro para qualquer operação financeira.
12.3. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública 

poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização deste Departamento.

12.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra  
entidade  ou  órgão,  independentemente  dos  quantitativos  registrados  em Ata,  desde  que  este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

12.5. As aquisições adicionais de que trata o subitem 12.3 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  licitação  correrão  com 

recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder Executivo, cuja programação 
é a seguinte:

Dotações Orçamentárias pertinentes, constantes do exercício em vigor.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente 

Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Juína/MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi 

lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 2 (duas)  
vias,  de  igual  teor  e  forma,  pelos  signatários  deste  instrumento  e  pelas  testemunhas  abaixo 
nomeadas, tendo sido arquivada um via no Departamento de Licitação.

Juína- MT, 22 de FEVEREIRO de 2016 .

MUNICÍPIO DE JUINA-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOUREÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
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JVS TRANSPORTES LTDA-ME
CNPJ. 13.133.318/0001-92
Eni Gomes da Silva
Representante Legal 

TESTEMUNHAS:

Izabel Zaniolo de Alencar 
CPF/MFn.º429.761.201-10 

Valdoir Antonio Pezzini 
CPF/MFn.º771.046.411-49

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 006 /2016
PREGÃO: Nº 004/2016 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O  MUNICÍPIO  DE  JUÍNA,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  Pessoa 

Jurídica  de  Direito  Público,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n.º  15.359.201/0001-57,  com  sede 
administrativa  na  Travessa  Emmanuel,  nº.605,  Centro,  na  cidade  de  Juína-MT,  neste  ato 
representado  pelo  Prefeito  Municipal  HERMES  LOURENÇO  BERGAMIM,  brasileiro,  casado, 
portador  da  Cédula  de  Identidade  n.º  2003502-0-SSP/MT e  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.º 
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º 451,  Centro, na cidade de 
Juína-MT, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa SOZO & 
FORLIN LTDA-ME, inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  00.070.595/0001-51,  com sede  Rua  Reinaldo 
Schmitz, s/n – Bairro S etor de Serviços – CEP. 78.320-000 Juina-MT, neste ato , representada 
pelo Sr. Solismar Sozo, portador da Cédula de identidade RG. 4.949.497-1 - SSP/PR, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 675.418.019-68, residente e domiciliado na Rua Paulo Wanderlei Lopes s/n 
Modulo  01  –  CEP.  78.320-000  Juina-MT, denominada simplesmente FORNECEDOR 
REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
complementar  123/2006  e  Lei  complementar  147/2014,  Decretos  Municipais  nº,  488/2006, 
369/2014, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores, firmar a presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada 
pela Assessoria Jurídica do município de Juína,  que emitiu seu parecer,  conforme o parágrafo  
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. DO OBJETO
1.1.  A presente  Ata  tem por  objeto  REGISTRO  DE  PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 
DO  IPTU  2016,  ATENDENDO  AS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
ADMINISTRAÇÃO  E  FINANCAS  DO  MUNICIPIO  DE  JUÍNA,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA, do Edital do Pregão Presencial nº 004/2016.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1.  Este instrumento guarda inteira  conformidade com os termos do 

Pregão Presencial  para Registro de Preços nº 004/2016 e seus Anexos, do qual é parte 
integrante e omplementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)  

meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO E PAGAMENTO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos 

Fornecedores detentores da Ata serão publicados no Diário oficial dos Municípios e divulgados 
em meio eletrônico: www.juina.mt.gov.br.

4.2.  A  qualquer  tempo,  o  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em 
decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador  
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o 
Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os 
preços  não  serão  reajustados,  ressalvado  a  superveniência  de  normas  federais  aplicáveis  à 
espécie.

4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor 
detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador  à  época da 
abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, 
inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

4.5.  É  concedido  um prazo  de  03  (três)  dias,  contados  da  data  da 
protocolização  da  Nota  Fiscal/Fatura  perante  este  Município  de  Juína/MT,  para  conferência  e 
aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.

4.6. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo 
do objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais 
de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, que ocorrerá 
entre os dias 20 e 30 do mês subsequente ao recebimento definitivo do produto.

4.6.1.  Os pagamentos  serão  creditados  em favor  da  contratada,  por 
meio  de depósito  Bancário/Transferência  em conta corrente  indicada  na proposta,  contendo o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o  
crédito.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1.  O  Órgão  Gerenciador  adotará  a  prática  de  todos  os  atos 

necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. DOS PREÇOS REGISTRADOS POR ITEM:

Item Qtde. Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

44561 15.000

Unidade PANFLETO COLORIDO TAM. 
44 X 63 CM - COUCHE 90 
GRAMAS IMPRESSÃO 4X4, 
COM DUAS DOBRAS 
CRUZADAS.

 R$ 0,56  R$ 8.400,00 

Valor total de R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais). 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b)  não  aceitar  reduzir  seus  preços  registrados  na  hipótese  de  se 

tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado  por  despacho  do Órgão 
Gerenciador.

6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de 
preço na ocorrência de fato superveniente  que  venha  comprometer  a  perfeita  execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.  A  presente  Ata  será  divulgada  no  portal  da  internet 

/www.juina.mt.gov.br
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
8.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações 

necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
8.1.3.  Emitir  pareceres  sobre  atos  relativos  à  execução  da  ata,  em 

especial,  quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos itens,  à exigência de 
condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na 
ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

8.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais 
vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo 
mercado;

8.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais 
renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços;

8.1.7.  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela 
Fornecedora Registrada;

8.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade do Fornecedor

Registrado pelo completo e perfeito fornecimento dos itens objeto deste 
certame.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1. São obrigações do fornecedor registrado:
9.1.1.  Assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  em até  05  (cinco)  dias  

corridos, contados da sua notificação;
9.1.2.  Manter,  durante  a  vigência  da  ata  de  registro  de  preço,  as 

condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
9.1.3.  Comunicar  ao  Gerenciador  qualquer  problema  ocorrido  na 

execução do objeto da Ata de registro de preços;
9.1.4. Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando 

efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de 
preços;

9.1.5. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da 
ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

9.1.6.  Não  subcontratar  o  objeto  da  presente  licitação,  sem  o 
consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será dado por escrito.

9.1.7. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos 
riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do 
objeto deste edital;

9.1.8. Retirar as Requisições solicitadas referentes ao objeto do 
presente Pregão no Município de Juína/MT, Departamento de Compras, situado na Travessa 
Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.

9.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos 
limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;

9.1.10.  Proceder à entrega do objeto deste edital,  com os deveres e 
garantias constantes nos Anexos I deste Edital;

9.1.11. A contratada para a execução do objeto estará obrigada 
satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no Edital;

9.1.12.  Credenciar  junto ao Município de Juína/MT funcionário(s)  que 
atenderá  (ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições;

9.1.13.  Providenciar  todos  os  recursos  e  insumos  necessários  ao 
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto, todas as 
despesas com materiais, insumos, mão-de- obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 
tarifas,  encargos sociais  e  trabalhistas  e demais  despesas necessárias  à perfeita  entrega dos 
produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões 
ou erros na elaboração da estimativa de custos;

9.1.15.  Efetuar  a  entrega  dos  produtos,  objeto  deste  Pregão, 
responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo 
com a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e na Ordem de Compras.

9.1.16.  Comunicar  à  Secretaria  requisitante  dos  produtos, 
imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.

9.1.17.  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  transporte 
apropriado  dos  produtos,  assumindo  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais 
resultante da adjudicação desta licitação.

9.1.18. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos 
licitados comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam o padrão de qualidade exigido ou 
apresentem defeito de fabricação;

9.1.19. No ato da entrega os materiais serão analisados em sua 
totalidade,  sendo  que aquele(s)  que não  satisfizer(em)  à  especificação  exigida  sera(ão) 
devolvido(s), à contratada;

9.1.19.1. Na ocorrência do item anterior, a contratada deverá substituir 
as  suas  expensas,  no  todo  o(s)  produto(s)  em que  se  verifiquem danos  em decorrência  do  
transporte, não atender as especificações,  no prazo de 48(Quarenta e oito)horas, contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente.

9.1.20.  Responder  por  qualquer  prejuízo  que  seus  empregados  ou 
prepostos causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, 
culposa  ou  dolosa,  procedendo  imediatamente  aos  reparos  ou  às  indenizações  cabíveis  e  
assumindo o ônus decorrente;
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9.1.21. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor 
da Ata de Registro de Preços, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

9.1.22.  Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta 
ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
fornecimento  do  objeto  desta  licitação,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a 
fiscalização realizada pelo setor competente.

9.1.23.  Credenciar junto ao Município  de Juína/MT funcionário(s) que 
atenderá(ão)  às  solicitações  dos  produtos  objeto  deste  pregão,  disponibilizando  ao  setor 
competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às Ordens de Compra;

9.1.24. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e 
seus anexos.

10  –  DAS  CONDIÇÕES  DE  ENTREGA  E  RECEBIMENTO  DOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS

10.1. A entrega dos produtos deverão ser feitas a partir do recebimento 
da Ordem de Compras.

10.1.1. Entregar os produtos em até 05 (Cinco) dias, Após a emissão 
da  Ordem  de  Compra,  nas  quantidades  estipuladas  e  no  local  indicado  na  mesma,  sempre 
acompanhados  da  Nota  Fiscal  com  especificação  e  quantidade  rigorosamente  idêntica  ao 
discriminado.

10.1.1.1. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo 
acordo entre as partes, para cumprimento do objeto licitado.

10.2. A entrega dos produtos será de forma parcelada, de acordo com 
as necessidades da Secretaria municipal de

Esporte  Lazer  e  Turismo,  sempre  mediante  apresentação  da  Ordem 
Compras.

10.3. Os produtos solicitados serão retirados na sede da 
empresa vencedora no prazo estabelecido no item.

10.1.1., sempre acompanhados de cópia da Ordem de Compras e 
Nota fiscal no local designado na Ordem de Compras, e quando o local for fora do perímetro 
urbano, no Almoxarifado Central do Município, localizado à Travessa Emmanuel, 605, Centro, ou 
outro local determinado pela Administração, na presença de servidores devidamente autorizados, 
em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial,  onde a 
mesma terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar o mesmo.

10.3.1.  Quando o município não aceitar  os produtos  por  estarem em 
desconformidade com o pactuado, será encaminhado notificação por e-mail, sendo que os itens 
ficarão a disposição da empresa para serem recolhidos no local onde os mesmos foram entregues, 
e devendo a empresa realizar a substituição em prazo não superior a 03(três) dias.

10.4.  A  responsabilidade  pelo  recebimento  dos  materiais  solicitados 
ficará a cargo do  servidor  responsável  pelo Departamento  de Almoxarifado,  ou  outro  servidor 
designado  pela  Administração  Municipal,  que  deverá  proceder  à  avaliação  de  desempenho  e 
atesto da nota fiscal.

10.5.  Os produtos  deverão  ser  entregues  conforme  especificações  e 
disposições contidas na Proposta apresentada na Licitação e serão avaliados no ato de cada 
entrega, através de servidor responsável designado para esse fim.

10.6.  As  condições  de  acondicionamento  e  transporte  dos  produtos 
devem ser conforme determina a Legislação vigente, podendo, os produtos serem devolvidos sem 
quaisquer ônus ao município, caso as exigências não sejam atendidas.

10.7.  O  recebimento  e  a  aceitação  do  objeto  deste  pregão,  estão 
condicionados  ao  enquadramento  nas  especificações  do  objeto,  descritas  no  anexo  I,  e  será 
observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

11. DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  
retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,  ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de  
cadastramento de fornecedor municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

11.2.  A  Administração  poderá  ainda,  garantida  a  prévia  defesa  da 
licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua  
notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:

I)  advertência  por  escrito  sempre  que  verificadas  pequenas  falhas 
corrigíveis;

II)  multa  de  1% (um por  cento)  por  dia,  pelo  atraso  injustificado  no 
fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo 
não fornecimento do objeto desta Ata de  Registro  de  Preços,  calculada  sobre  o  valor 
remanescente da presente;

IV)  multa  de  1%  (um  por  cento)  por  dia,  pelo  descumprimento  de 
qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital  e não discriminado nos incisos anteriores, 
sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via 
internet, fax, correio ou outro), até o máximo de 10%;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Prefeitura Municipal de Juína-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII)  após  o  10º  (décimo)  dia  de  inadimplência,  a  Administração  terá 
direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, 
comunicando  à  adjudicatária  a  perda  de  interesse  no  recebimento  da  nota  fiscal/fatura  para 
pagamento do objeto deste Edital,  sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas  neste  
Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso 
do  prazo  estipulado  na  alínea  anterior,  em  quaisquer  dos  casos,  observado  o  interesse  da 
Contratante e a conclusão dos procedimentos  administrativos  pertinentes, poderá implicar a 
imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX)  ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado,  a  Contratante poderá 
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal  
nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas 
pela  licitante  vencedora,  ou  adotar  outra  medida  legal  para  o  fornecimento  dos  itens  ora 
contratados;

X)  quando  aplicadas  as  multas  previstas,  mediante  regular  processo 
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, 
por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406,  
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior 
ou,  inexistindo  pagamento  vincendo  a  ser  realizado  pela  Contratante,  ou,  ainda,  sendo  este 
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher 
aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 
(dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da 
decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XII)  As  sanções  acima  descritas  poderão  ser  aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, 
a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos 
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser 
recolhida  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias,  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  será  cobrada 
judicialmente.

XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções 
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do 
direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco)  
dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.  Independente  de  sua  transcrição,  o  edital  e  seus  anexos, 

principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados 
pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

12.2.  Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  demais  disposições 
constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto municipal n.º 488/2006, 369/2014  
e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

12.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
b)  é  vedado  caucionar  ou  utilizar  o  contrato  decorrente  do  presente 

registro para qualquer operação financeira.
12.3. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública 

poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização deste Departamento.

12.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra  
entidade  ou  órgão,  independentemente  dos  quantitativos  registrados  em Ata,  desde  que  este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

12.5. As aquisições adicionais de que trata o subitem 12.3 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1.  As  despesas  decorrentes  da  presente  licitação  correrão  com 

recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder Executivo, cuja programação 
é a seguinte:

Dotações Orçamentárias pertinentes, constantes do exercício em vigor.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente 

Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Juína/MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi 

lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 2 
(duas) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas 
abaixo nomeadas, tendo sido arquivada um via no Departamento de Licitação.

Juína –MT, 23 de fevereiro de 2016 .

MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT
CNPJ/MF N.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal 

SOZO & FORLIN LTDA-ME
CNPJ/MF N.º00.070.595/0001-51
Solismar Sozo
Representante Legal

Testemunhas:

 Rosimeire de Oliveira Brindarolli 
 CPF/MFn.º031.890.961-80 

Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

 
AVISO DE CARTA CONVITE Nº 001/2016
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 045/2016
 
 
A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JURUENA/MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria n° 174/2015 torna público 
para conhecimento de todos os interessados, que fará Carta Convite do tipo menor preço por item,  
visando a Contratação de Empresa Especializada na Construção de Faixas Elevadas com Piso 
Intertravado e Grelhas de Concreto. A abertura desta Licitação ocorrerá no dia 06 de Abril de 2016, 
às 08:00 hs, no Departamento de Licitação no endereço, Avenida Quatro de Julho, 360, Centro, 
Juruena-MT. 

 
 
 Juruena/MT, 29 de Março de 2016.
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