
MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°

050
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 14456

No dia 30 de Novembro de 2022, no(a) MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO , inscrito(a) no CNPJ 02.056.778/0001-48, com sede à PC CIVICA n° 01 CEP 75890-000 –
São Simão-GO neste ato legalmente representado por FABIO CAPANEMA DE SOUZA, portador do CPF n° 02807248616, RESOLVE registrar preços para eventual
aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: EXPRESS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI  CNPJ: 23.242.246/0001-75

Representante: ROBERTO ALVES DA SILVA

Telefone: (62) 9826-1449

Email: expressprodutoseservicos@hotmail.com

Endereço: R 18 N° 559 , 559 - SET SANTOS DUMONT, Goiânia - GO - 74463-640

Item Descrição Quantidade. Unidade Marca Modelo
Preço

Unitário Valor Total

3 ADAPTADOR DE REDE ADAPTADOR, REDE
WIRELESS USB (WI-FI) Interface: USB Taxa
de Transferência = 150 MBPS Tipo de Antena:
Externa Onidirecional Destacável Ganho de
Antena: 2dBi Padrões Wireless: IEEE 802.11n,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11b = Sim
Frequência: 2.400-2.4835GHz 30M:-68dBm @
10% PER/108M:-68dBm @ 10%
PER/54M:-68dBm @ 10% PER/11M:-85dBm
@ 8% PER/6M:-88dBm @ 10%
PER/1M:-90dBm @ 8% PERModos Wireless:
Ad-Hoc / modo Infraestrutura Segurança
Wireless: 64/128 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Filtragem MAC Wireless = Sim Cor = Branco
SISTEMAS COMPATÍVEIS: Windows
10(32/64bits), Windows 8.1(32/64bits),
Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits),
Windows Vista(32/64bits), Windows
XP(32/64bits).

18,00 UN TP-Link TL-
WN722N
150MBPS

TP-Link TL-
WN722N
150MBPS

R$
70,00

R$1.260,00

6 CABO DE REDE - CAIXA DE CABO DE
REDE PARA COMPUTADORES Categoria:
CAT.5E; Construção: U/UTP ? 4 pares
trançados compostos de condutores sólidos de
cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno
especial = SIM Cor: Azul; Capa externa: PVC
retardante à chama; Classe de flamabilidade:
CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR
14705 Embalagem: Caixa FASTBOX em lance
padrão de 305 metros; Marcação sequencial
métrica decrescente (305 ? 0 m), que facilita a
visualização da quantidade restante na caixa e
no cálculo dos lances para instalação;
Diâmetro nominal: 4,8 mm;

19,00 CX MULTILASER
305M

MULTILASER
305M

R$
311,90

R$5.926,10

Total: R$ 52.972,50



Item Descrição Quantidade. Unidade Marca Modelo
Preço

Unitário Valor Total

11 ESTABILIZADOR BIVOLT 300 V A - Entrada
115/127/220V~ e saída 115V~. 4 tomadas de
saída padrão NBR14136, Cor = Preta, Micro-
processador, Chave Liga/Desliga = Sim,
Sensor de Rede Alta, Normal e Baixa = Sim,
Ciclos de Rede = 2, Estágios de regulação = 5,
atende à norma NBR 14373:2006. Função
True RMS: indicada para todos os tipos de
rede, principalmente redes instáveis. Gabinete
em plástico antichama.

67,00 UN "TS SHARA
POWEREST 300
BIV"

"TS SHARA
POWEREST 300
BIV"

R$
125,00

R$8.375,00

14 HD (HARD DISK) Tipo: Disco Rígido Formato:
3,5? pol Interface: SATA 6 Gb/s Capacidade:
1TB Form factor: 3.5-inch RoHS compliant
Cache: 64MB Rotação: 7200 rpm Buffer para
host: 6 Gb/s

20,00 UN "Western Digital
WD10EURX"

"Western Digital
WD10EURX"

R$
220,00

R$4.400,00

17 MEMORIA DDR3 NTB 4G - MEMÓRIA
NOTEBOOK DDR3 Série: Value Select Tipo
de memória: DDR3L Capacidade total: 4GB (1
x 4GB) Latência: 11-11-11-28 Tensão: 1.35V
Velocidade: 1333 Mhz Formato: SODIMM
Pinagem: 204-pin.

10,00 UN Macrovip
MV16LS11/4

Macrovip
MV16LS11/4

R$
93,20

R$932,00

Total: R$ 52.972,50



Item Descrição Quantidade. Unidade Marca Modelo
Preço

Unitário Valor Total

28 NOTEBOOK: *Sistema operacional OEM
Microsoft Windows 10 PRO 64 bits PT-BR -
*Processador: *Versão e/ou geração última do
fabricante *Segmento vertical = Mobile
*Litografia = 10 nm SuperFin *Número de
núcleos = 2 *Nº de threads = 4 *Frequência
baseada em processador = 3,0 GHz *Cache =
6MB *Velocidade do barramento = 4 GT/s
DMI3 *TDP = 28 W *Tamanho máximo de
memória (de acordo com o tipo de memória) =
64 GB *Tipos de memória = DDR4-3200 *Nº
máximo de canais de memória = 2
*Compatibilidade com memória ECC = Não *
RECURSOS: Teclado Numérico Integrado =
Sim, Slot Trava de Segurança = Sim, Teclado
Português/BR ABNT2= Sim, Microfone
Integrado = Sim CONECTIVIDADE:
Bluetooth= Sim, Entrada Microfone
Combinada com Fone de Ouvido = Sim, HDMI
= Sim, USB (3.0) 1, USB (2.0) 1, Kensington
Lock = Sim, Micro SD = 1, Placa de Rede
Gigabit Ethernet 10/100/1000 = Sim e 1, Placa
de Rede Wireless 802.11 ac 1x1 = Sim e 1,
Porta Ethernet (RJ45) = Sim, USB-C = 1, Wi-Fi
802.11 ac (1x1), Wireless = Sim
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor = Prata,
Dimensões do Produto = 35.9 x 24.1 x 1.88
CM, Peso do produto = 1,81 KG, Placa Gráfica
= Compartilhada Intel HD Graphics, Alto
Falantes = 1.5W x 2, Touchpad com suporte à
função multi-toques = Sim, Versão Bluetooth =
5.1, Garantia do Fabricante = 1 Ano, TPM =
Sim, Certificado de Garantia = Sim , Manual
do Usuário = Sim TELA: Polegadas: 15.6?,
Resolução = 1.920 X 1.080, Full HD LED =
Sim, Anti Reflexo = Sim INFORMAÇÕES
TÉCNICAS: Procedência Nacional = Sim
ITENS INCLUSOS: Notebook = Sim, Fonte
Carregadora = Sim CÂMERA: Webcam = Sim
ALIMENTAÇÃO: Bateria = 43 Wh
ARMAZENAMENTO: Memória RAM 4 GB,
Tipo de Memória: DDR4-2666, Dico Rígido
SSD = Sim, Espaço = 256 GB

7,00 UN "Samsung Book
NP550XDA-
KV3BR"

"Samsung Book
NP550XDA-
KV3BR"

R$
2.864,00

R$20.048,00

31 PLACA DE REDE 10/100 PCI - INTERFACE
DE CONEXÃO: - PCI TAXA DE
TRANSFERÊNCIA DE DADOS: - AUTO-
NEGOTIATION - ETHERNET 10 MBPS -
FAST ETHERNET 100 MBPS - HALF/FULL
DUPLEX - SISTEMAS OPERACIONAIS
(DRIVERS): - FREEBSD - LINUX KERNEL
2.4/2.6/3.2 - MAC OS 10.2 - MAC OS 10.3 -
NDIS2 - NOVELL NETWARE DOS/5.X/6.X -
VERSÃO DE HARDWARE DGE-528T/C1 -
WINDOWS 7 - WINDOWS 8 - WINDOWS
SERVER 2000 - WINDOWS SERVER 2003 -
WINDOWS SERVER 2008 - WINDOWS
SERVER 2012 - WINDOWS VISTA -
WINDOWS XP TECNOLOGIAS GERAIS: -
CSMA/CD - FILAS DE PRIORIDADE 802.1P -
TCP/UDP - UTILITÁRIO DE DIAGNÓSTICOS
- WAKE ON LAN ACPI 2.0

8,00 UN Realtek -
RTL8139D

Realtek -
RTL8139D

R$
50,00

R$400,00

Total: R$ 52.972,50



Item Descrição Quantidade. Unidade Marca Modelo
Preço

Unitário Valor Total

32 PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI-EX -
ESPECIFICAÇÕES: - ADAPTADOR
10/100/1000MBPS PCIE - 32-BIT DE
INTERFACE PCIE, RECURSOS: - SUPORTE
WAKE-ON-LAN - AUTO NEGOCIAÇÃO E
AUTO MDI / MDIX - SUPORTA CONTROLE
DE FLUXO IEEE 802.3X PARA MODO FULL-
DUPLEX E CONTRAPRESSÃO PARA O
MODO HALF-DUPLEX - SUPORTA
CODIFICAÇÃO IEEE 802.1P LAYER 2
PRIORITY ENCODING E DE MARCAÇÃO DE
VLAN IEEE802.1Q - SUPORTA POWER
DOWN/LINK DOWN PARA ECONOMIA DE
ENERGIA - COMPATÍVEL COM:
WIN98SE/ME/2000/XP/VISTA/LINUX/NOVELL
NETWARE PADRÕES E PROTOCOLOS: -
IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X,
802.1Q, 802.1P CSMA/CD, TCP/IP
INTERFACE: - 32-BIT PCIE - 1 PORTA
10/100/1000MBPS RJ45

20,00 UN TP-Link TG-3468 TP-Link TG-3468 R$
73,40

R$1.468,00

33 PLACA DE REDE WIRELESS (WI-FI)
Interface: PCI Express Dimensões (L X C X A):
120.8 x 78.5 x 21.5mm (4.8 x 3.1 x 0.8pol)
Tipo de Antena: Onidirecional Destacável
Ganho de Antena: 2dBi Padrões Wireless:
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b =
Sim Frequência: 2.400-2.4835GHz EIRP:

20,00 UN "TP-Link Archer
T4E Dual Band
AC1200"

"TP-Link Archer
T4E Dual Band
AC1200"

R$
194,67

R$3.893,40

Total: R$ 52.972,50



Item Descrição Quantidade. Unidade Marca Modelo
Preço

Unitário Valor Total

41 TELEFONE CELULAR SMARTHPHONE - Cor
= Preto e/ou Branco e/ou Verde e/ou Azul
Memória interna, 64GBSuporte ao cartão de
memória, Sim, MicroSD até 512GB Memória
RAM = 3GB Tipo de tela = LCD IPS Tamanho
da tela = 6,53Resolução da tela = FHD+
Tecnologia = 3G/4G Conectividade, Bluetooth
5.0 - Wi-Fi Localização = GPS - AGPS -
GLONASS - Galileo - Beidou - Bússola
Processador = Octa-Core Velocidade do
processador = 2.0GHz Sistema operacional =
Android Versão do sistema operacional = 10
e/ou superior Dual Chip = Sim Tipo de chip =
Nano-SIM (4FF) Resolução da câmera traseira
= 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Modo panorama
= Sim Modo noturno = Sim Auto HDR = Sim
Flash = Sim Resolução da câmera frontal =
13MP Câmera Frontal com modo retrato = Sim
Sensores = Impressão digital e Controle
remoto IR e Acelerômetro e Giroscópio e
Proximidade e Sensor de luz ambiente
Capacidade da bateria = 5020mAh
Carregamento rápido = 18W Operadora =
Desbloqueado Tipo de conector USB-C = Sim
Conector de fone de ouvido P2 (3,5mm) = Sim
Proteção Corning Gorilla Glass 5 = Sim
Densidade de Pixels 395ppi = Sim Proporção
= 19,5:9 Peso aproximado do produto 199g
Dimensões do produto (cm) = L: 7,72, A: 16,23
, P: 0,88 Garantia = 01 ano (3 meses de
garantia legal e mais 9 meses de garantia
especial concedida pelo fabricante). Conteúdo
da embalagem = 1 Smartphone e 1
Carregador e 1 Cabo USB e 1 Capa protetora
e 1 Ferramenta ejetora de chip e 1 Manual do
usuário Produto Lacrado na Caixa = Sim

3,00 UN Xiaomi Redmi
Note 9

Xiaomi Redmi
Note 9

R$
2.090,00

R$6.270,00

Total: R$ 52.972,50

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na
Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 29/11/2023 , a contar do dia 30/11/2022 .

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Aquisição eventual, futura e parcelada de materiais e equipamentos de informática, atendendo as necessidades das Secretarias de Administração e
Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta
ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do Pregão Eletrônico n. 050/2022, bem como da proposta comercial da PROMITENTE
CONTRATADA.

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

I-assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.

II-O fornecimento será efetuado de acordo com as necessidades do Município contratante, nos termos estabelecidos no edital e termo de referência.

III. reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº. 050/2022



IV-prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

V-ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VI-responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos
de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

VIII. manter o prazo de garantia de 12 (doze) meses, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência, do
edital do Pregão Eletrônico n. 050/2022.

 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

 

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela.

 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

I-gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para
atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta
Ata;

II-observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV-publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de
divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

 

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico n. 050/2022, o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR
e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que
tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os
preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do
Poder Executivo, mediante a assinatura deste.

 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo
com a quantidade efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, devidamente atestada pelo setor
responsável, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancárioa, mediante apresentação do documento fiscal competente,
juntamente com os documentos pertinentes.

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

 a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SUA SEDE.

 b) Certidão Negativa de Débito - CND Federal;

 c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;



 d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas
correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação.

 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes
casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos materiais registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador
deverá:

I-convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II-frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade
de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador da Ata poderá:

I-liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Eletrônico, confirmada
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

II-Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

I-houver interesse público, devidamente fundamentado;

II-o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV-se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;

V-o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI-por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento
convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

 

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I-advertência;

II-multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;

III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

IV-declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

I-descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II-execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão
temporária ou declaração de inidoneidade;



III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Decorridos 2 (dois) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quarta,
poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão desta.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quarta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato
ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada
o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no
prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e,
não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada
má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas
que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada
o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013 e na Lei Municipal n.º 547/2014 alterada pela Lei 700/2019.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão
gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem
necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

 

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o
Edital do Pregão Eletrônico n. 050/2022 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital
sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: O presente registro decorre de adjudicação à PROMITENTE CONTRATADA dos objetos, cujas descrições, quantidades e
especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do Pregão Eletrônico n. 050/2022, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata
datada de 29/11/2022, e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da
legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com
renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: DO GESTOR DA ARP: Fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa execução do Contrato,
conforme exige o inciso XX, do art. 16 da IN n° 015/2012, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o servidor Adjunior Aparecido da Silva
Júnior.

 

Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.
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