
TPEFEITURA MUNICIPAL DE*NOVA OLINDA
ADM 7071-707»}

PROCESSO ADMINISTRATE N° 402/2021
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 001/2021
TIPO: MENOR PRE^O POR ITEM
REGIME: EMPRFITADA POR PRECO UNITARIO

ATA DF. RF.GISTRO DE PRF.COS N° 019/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa
juridica de direito publico intemo, sede nesta CidaJo. mscrita no CNPJ sob n‘\ 00.001.602/0001-
63, com endercgo Av Goias, n" 1284 - ccntro. Nova Olinda/TO- CEP: 77.790-000, neste
instrumento representado pelo Senlior Prefuito Municipal na Ata de Registro de Pre^os JESUS
EVARISTO CARDOSO, brasilciro. casado. cmpresario, residentc e domiciliado na Avenida
31 de margo n” 1618, centre Nova Olinda/TO CliP: 77.790-000, portador do RG. n°. 741.112
SSP/TO c do CPF/MF n°. 117.434.411-34. e a empresa Manupa Com. Exp. Imp. De
Equipamentos e Veiculos Adaptados L-. 1 RLL 1 .. com sede em Rua Leonardo R. Da Silva. 248
sala 614- 6° andar - Pitanguciras Lauro dc Freitas - Bahia CEP: 42.701-420 CNPJ
03.093.776/0007-87. Inscrigao Estadual 118.935.378.117. neste ato, representada pelo
senhorita Manuella Jacob, insenta no CPF: 372,532,828-50 c RG: n° 40.182722-7. de acordo
com o que determina a LeiFederal Lei n” 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 10.024,
de 20 dc setembro de 2019, da Lei Complemcntar n° 123, dc 14 dc dezembro de 2006, Decreto
Federal n" 8.538, de 06 de outubro de 2015, pelos Decretos Municipals n° 005 de 11 de janeiro
c n° 006 de 13 dc janeiro dc 2021. Rcsolugao TCE/TO n° 181/2015, de l° de Abril de 2015, e,
subsidiariamente a Lei n° 8.666, dc 21 dc junho dc 1993, observadas as alteragdes e atualizagoes
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e pelas clausulas e condigoes que seguem:
bem como pelo cdital que o regulou. conformc o PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
402/2021. PREGAO ELETRONICO N" 001/2021 o Registro dc pregos para VEICULO
ZERO QUILOMEIRO, TIPO CAMINHONETE 4X4, DIESEL, CAMBIO
AUTOMATICO, MODE1.0 PICK UP. CABINF, DUPLA, 05 LUGARES, ANO DE
FABRICACAO NAO INFERIOR A 2021, C OM VISTAS A TENDER EMENDA
PARLAMENTAR N‘ 202140960005 PLATAFORMA + BRASIL N° 09032021-013004
junto a Prefeilura Municipal atraves das neccssidadcs do gabinete do preleito, com previsao dc
aquisig§o imediata e/ou parceladamenttf no decorrer de 12 (doze) meses. por menor prego por
item e modo dc disputa aberto, conformc cspccilicagocs dcstc Edilal e de scus Ancxos, dos
itens abaixo discriminados, com seus respectivos pregos:

DESCRICAO DO PRODUTO /
MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

MARCA/
MODELOQTDE UNDfEM

veiculo zero quilometro, tipo
caminhonete 4x4, diesel , cambio
automatico, rnodelo pick up,

cabine dupla, 05 lugares, ano de
fabricaqao nao inferior a 2021 ,

com vistas atender emenda
parlamentar n° 202140960005 -
plataforma + brasi! n° 09032021 -
013004

224.080,00 224.080,00NISSAN
FROTIER
ATTACK.

Veiculo0101

4X4
DIESEL

CLAUSULA PKIMK 1 KA DOS PRAZOS:
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1.1.0 Rcgistro de Pregos tera vigcncia dc 01 (urn) ano. a comar da assinatura da Ata de Registro de

Pregos.
1.2. Os materiais/produtos dcvcrao ser entregues parccladamente no decorrer de 12 (doze) mescs.

conforme a solicitagao do Secretario do Dcpartamento competente. A contar da solicitagao os
materiais/produtos deverao ser entregues eni ate 30 ( trinta) dias.

1.3. Ficarao a cargo do vcncedor do item do certame as despesas total com a cntrega. transportc,
carga, descarga. tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da execugao do
objeto dcsta licitagao.

1.4. Por ocasiao da entrega, a contratada devera colher no comprovante respectivo, a data, o nome,
o cargo, a assinatura e o numero do registro geral (RG ), do servidor da contratante responsavel
pelo rccebimcnto.
1.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual. a contratante podera:
15.1. Se disser respeito a especificagSo, rcjcita-lo no todo ou cm parte, dcterminando sua
substituigao ou rescindindo a contratagao.
1.5.1.1 . Na hipotese dc substituigao, a contratada devera faze-la em conformidade com a
indicagao da administragao, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da notilicagao por
escrito, mantido o prego inicialmcntc contratado.

i.2. Se disser respeito a diferenga de quantidade ou de partes, a contratante podera determinar sua
complemcntagao ou rescindir a contratagao.

. 1 . Na hipotese dc complemcntagao, a contratada devera faze-la em conformidade com a indicagao
da contratante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da notilicagao por escrito,
mantido o prego inicialmentc contratado.

CLAUSULA SEGUNDA- DA FORMA DE PAGAMENTO:
1. Os pagamentos seriio efetuados apos a comprovagao da entrega dos materiais/produtos licitados,

mediantc apresentagao dos documcntos fiscais, que se darao em ate 30 (trinta ) dias apos a entrega
dos materiais/produtos.

2. O Delentor da Ata devera encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento Competente que as
recebera provisoriamente, para posterior comprovagao de conformidade dos materiais/produtos
de acordo com a especificagao constante do edital e da proposta apresentada, bem como da
comprovagao da quantidade e qualidade dos materiais/produtos entregues, mediante recibo.

3. Nenhuma fatura quo contrarie as espccificagocs contidas nas propostas sera liberada antes de
executadas a devida corregao e antes que seja apresentada a comprovagao do cumprimento das
obrigagdes iribularias c sociais Icgalmcntc cxigidas

4. Nenhum pagamento sera efetuado a Dctcntora da Ata sem que csta apresentc, previamente, a
Certidao Negativa de Dcbito - CND, expedida pelo INSS c o Certificado de Regularidade do
FGTS, em original ou copia aulcnticada.
2.5. Em hipotese alguma sera feito o pagamento antecipado

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E DAS CONDICOES DE ENTREGA DO
BEM:
3.1. O objeto sera entregue, imediatamente e/ou parccladamente no decorrer dc 12 (doze) meses,
a contar da assinatura da Ata dc Registro dc Pregos, o licitantc vcncedor devera fornecer os
materiais/produtos em ate 50 (trinta) dias, podendo ser prorrogado a critcrio da Administragao,
apos a solicitagao do Secretario do Departamento competente, sendo que todas as despesas com
entrega, seguros, combustivcis, impostos, taxas, pedagios, etc, scrao por conta unica e exclusiva
do fomecedor.
3.2. O objeto licitado devera ser entregues no local dcscrito na Autorizagao de Fomecimento.
3.3. A entrega do objeto (veiculo) devera estar em conformidade com o requerido pelo
Departamento solicitante e acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito apos a verificagao
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do cumprimento das especifieagdes comidas neste cdital.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
4.1. Os pregos registrados serao flxos e irreajustaveis, a nao ser nos casos prcvistos no artigo 27
do Decreto Municipal n° 005 de 11 de janeiro de 2021, quando os mesmos poderao ser alterados,
para mais ou para mcnos, das seguintes fonnas:
4.2. Quando o(s) prego(s) registrado(s) tornar(era)-se inferior(es) ao(s) praticado(s) no mercado,
o Orgao Gcrenciador podera, a requerimento da contratada, com a devida comprovagao, nos
termosda alinea “d”, inciso II, artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, conceder aumento no(s)
valor(es) contratado(s) a fim de restabelecer a rclagao que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuigao da administragao para a justa remuneragao da obra,
scrvigo oufomecimento, objctivando a manutengao do equilibrio economico-fmanceiro inicial
do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previslveis porem de
consequencias incalculavcis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economica
extraordinaria c cxtracontratual .

4.3. O requerimento e alteragao dos pregos registrados devera estar acompanhado de robusta
prova documental aeerca dos fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequencias incalculaveis,
comanalitica demonstragao de causa e efeito entre os fatos e o impacto nas obrigagoes fixadas
na ata, sob pena de nao conhccimento do pleito.
4.4. Nao serao aceitos requerimentos de alteragao dos valores instruidos com base apenas em
notas fiscais.
4.5. Quando o prego registrado tomar-se superior ao praticado no mercado, o Orgao Gerenciador
devera:
4.6. Convocar o fomeeedor do bem ou prestador do service visando a negoeiagao para a redugao
de pregos e sua adequagao ao mercado;
4.7. Libcrar o fomeeedor do bem ou prestador do scrvigo do compromisso assumido, e cancelar
oscu registro, quando frustrada a negoeiacao, respeitados os contratos firmados;
4.8. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de servigos, visando igual oportunidade
denegociagao.
4.9. Nao havendo exito nas ncgociagoes. o 6rgao Gerenciador cancclara o bem ou o servigo
objetodo prego negociado.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES/RESPONSABILIDADES DA
DETENTORADA ATA:
5.1. Entregar prestar os matcriais/produtos/servigos parceladamente no dccorrer de 12 (doze)
meses,a contar da assinatura da Ata dc Registro de Pregos, o Licitante vencedor devera entregar
os materiais/produtos conformc a solicitagao do Secrctario do Dcpartamento competentc, em ate
30 (trinta) dias.
5.2. Responsabilizar-se polos encargos decorrcntcs do cumprimento das obrigagoes
supramencionadas, bem como pelo recolhiniento tie todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuigdes ou emolumentos ledcrais, cstaduais e municipals, que incidam ou venham incidir
sobre o objeto desta licitagao, bem como apresentar os respeclivos comprovantes, quando
solicitados pcla Prefeitura Municipal dc Nova OHnda/TO;

5.3. Responsabilizar pelos prejuizos causados ao Municipio de Nova Olinda/TO ou a terceiros,
poratos dc scus empregados ou prepostos;

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABIL1DADES DO MUNICIPIO:
6.1. Utilizar-se dos objeto licitado e vealizar sua analise quantt> a quantidade e qualidade;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, CNPJ sob n°. CNPJ/MF sob o n°
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00.001.602/0001-63. com endcropo Avcnida Goiais s/n° ocntro, CEP: 77.790-000 Nova Olinda
-TO Efctuar o pagamcnto no pra/o cstabclccido neste cdital;
informar a Dctentora da Ata o nome do funcionario responsavel pcla assinatura das Ordens
deFomecimento.

CLAUSULA SF.TIMA - DOS RECURSOS ORC, AIMKNTARIOS:
7.1. As despcsas decorrcntes do prcscntc contrato correrao por conta das scguintes dotapoes
orpamentarias de 2021 e dotapoes semelhantes para o exercicio subsequente:

PREFE1TURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
PROGRAMATK’A F.I.EMENTO DE

DESPESA
VALOR R$

ORGAO L'ND MANUT FICHA FONTE

200.000,00102MAN03.03.00 03.03.01 4.4.90.52.000002904.1220052.1.076CABINET 24.080,0010

CLAUSULA OITAVA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL:
8.1. O presente instrumento e regido pela Lei Federal Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n° 10.024. dc 20 dc sctcmbro de 2019, da Lei Complementar n° 123. de 14 de de/embro
de 2006, Decreto Federal n" 8.538, de 06 de outubro de 2015, pelos Decretos Municipals n° 005
de 11 de janciro e n° 006 de 13 de janeiro de 2021, Resolupao TCE/TO n° 181/2015, de 1“ de
Abril de 2015, e. subsidiariamcnlc a Lei n" 8.666. de 21 de junho de 1993, observadas as
alterapoes e atualizapoes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e pelas clausulas
e condipocs do PROCESSO ADM 1 NISTRATIVO N" XXX/2021, PREGAO ELETRONICO N°
001/2021 REGISTRO DE PRFX/O N" 019/2021.

CLAUSULA NONA - DO FORO:
9.1. Para dirimir quaisquer quesloes porventura decorrcntes desta ata, clegem as partes o foro da
Comarca do Municipio de Araguaina-TO. renunciando desde ja a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

PRFFF.TTURA MUNICIPAL OF NOVA OLINDA/TOAvenida Goiais s/n° centra, CEP: 77.790-
000 NOVA OLINDA - TOCANTINS CNPJ sob n°. 11.627.479/0001-07

Nada mais havendo a scr dcclarado, foi cnccrrada a presente Ata que, apos lida e aprovada, segue
assinada pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor c forma, que assinam na presenpa das
testemunhas abaixo.

NOVA OLIN DA 24 DE AGOSTO DE 2021.
•- A . 3

PJ*E£elTURA M^UNICIPACDE NOVA OLINDA
ORGAO GERENCIADOR
JFSIJS FVARISTO CARDOSO

Prefeito Municipal

Manupa Com. Exp. Imp. De Equip. E Veiculos Adaptados EIRELI
pu» MANUELLA JACOB; C]>j J*j - 03.093.776/0007-87

Srta. Manuella Jacob
CPF: 37253282850

AS‘jJn«dc i

MANUELLA
, - —* OU*9wnrtr «» da Rncu.ui Fwlwal - to Srwi
l /\ f f RFR, OU*RFO o-GPF A" OtJ»(u»n twnnn 1 )

Ur \W V-/ I—' - CN = MANUELG* JACOB 372S3282890
Ratfto. hw o o..tot t»oto oocurn4»*lo

37253282850^ 3̂̂ ?“'^
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