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ATA DE REGISTRO DE PRE^O

PREGAO ELETRONICO FMS N» 003 / 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVE) N“ 058 / 2022
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 009 / 2022

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO, instituigao de direito publico, inscrita no Ministerio da
Fazenda sob o n° 12.257.851/0001 -01 , com sede na Avenida Goias, S/n°. Setor Aeroporto, Centro de
Sao Valerio Estado do Tocantins, neste ato representado por sua Gestora Municipal Senhora: TATIANE
LOPES BARREIRA , Gestora do Fundo Municipal de Saude de Sao Valerio- TO, CPF: 030.615.411 - 01 RG:
1002124 SSP-TO.

Resolve:

Registrar os pregos para futuras aquisigoes a seguir relacionados, proveniente da sessao publica do
pregao de forma eietronica n.c 003/2022. sucedido em 08/08/2022, as 09:00 hs.

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata decorre da Homologagao do Sr (a). Gestor (a) Municipal do Fundo Municipal de Saude
de Sao Valerio - TO constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Federal n° 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 123. de
14 de dezembro de 2006 e Lei 8.666. de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alteragoes
promovidas. no que couber).

1.1. DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Cabera ao Gestor do Fundo Municipal de Saude de Sao Valerio, o gerenciamento deste instrumento,
no seu aspecto operacional e nas questoes legais, em conformidade com as normas.

2. DOS CONTEMPLADOS- VENCEDOR EM PRIMEIRO LUGAR

Fornecedor: AUTOMOTIVA COMERCIO DE VEICULOS LTD A
CNPJ n°: 03.403.602/0001-88
Telefone: (63) 3312 - 5455 - 9998 - 9344
Enderego: AVENIDA AMAZONAS, 1690, QUADRA79- ALOTE16 - SETOR CENTRAL

3. DO OBJETO DAS ESPECIFICAQOES E VALORES:

Aquisigao de 01 (urn) veiculo utilitario novo, sedan. 0 km, oriundo Emenda Parlamentar N° 40960003,
para atender a demanda do Fundo municipal de Saude de Sao Valerio.
DO VALOR:

1AUTOMOTIVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
wmm

MARCA
/MODELO

VALOR
UNITARIO VALOR TOTALESPECIFICACAO QTD UNDITEM

VEICULO TIPO SEDAN
AUTOM0VEL EM LINHA DE FABRICACAO: MOTORIZACAO
ENTRE MiNIMO 1.0 COM
MO MiNIMO 85 CV . BICOMBllSTIVEl FLEX

FIAT /
CRONOS FLEX

1.3 4P
R$ 94.980,00 R$ 94.980.0001 UND01
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04 (CINCO) PORTAS,
NA COR BRANCO,
CAPACIDADE MINIMA DO PORTA-MALAS: 450 LITROS,

DEVE POSSUIR AR CONDICIONADO; MULTIMiDIA:
VIDROS ELETRICO NAS 04 (QUATRO) PORTAS;
DIREQAO HIDRAULICA OU ELETRICA:
ALARME;TRAVAS ELETRICAS: CAMBIO MANUAL COM 5
(CINCO) MARCHAS+MARCHA A RE:
FREIOS ABS:
NO MiNIMO 2 (DOIS) AIRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORISTA ):
ARO 14 RODAS OU LIGA LEVE:
TRAGAO DIANTEIRA:
JOGO DE TAPETES E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS
PELOCONTRAN.
Entre eixos: 2700 mm
GARANTIA MINIMA DE 03 (TRES) ANOS.

CONTRA DEFEITO DE FABRICAQAO.

’Ey.Tijro, m L•Me -4A -

3.1. Fica expressa que todas as despesas geradas para execupao do avenpado serao de
inteira responsabilidade do fomecedor registrado, inclusive as obrigapoes previdenciarias e
trabalhistas:

4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de prepos tera a vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

4.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a o dia do inicio, incluir-se-a o

do vencimento e serao considerados dias consecutivos.

4.3. Nao serao computados no prazo de execupao, os atrasos e paralisapoes decorrentes de caso

fortuito ou de forpa maior, conforme definido em lei, desde que aprovados pela fiscalizapao bem

como os decorrentes de convenience entre as partes.

5. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAO OU ENTIDANTES NAO PARTICIPATES

5.1. Em atendimento ao disposto no § 4° do art. 22 do Decreto n° 057/2013, o quantitativo
decorrente das adesoes a Ata de Registro de Prepos nao excedera, na totalidade, ao quintuplo do
quantitativo de cada item registrado para o orgao gerenciador e orgaos participantes.

5.2. As adesoes as atas somente poderao ser efetuadas com autorizapao do orgao gerenciador
e, no caso, apos a primeira aquisipao ou contratapao por orgao integrante da ata. Apos a
autorizapao do orgao gerenciador, o "corona" devera efetivar a aquisipao ou contratapao
solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.

5.2.1. Para fins de autorizapao, so serao aceitos pedidos de adesoes as atas que nao excedam,

por orgao ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de
Registro de Prepos.

5.2.2. E expressamente vedada a subcontratapao do objeto deste Edital, sob pena de anulapao

AV. GOIAS, Centro - Sao Valerio-TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 - 1170 CNPJ N°: 12.257.851/0001-01
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da contratagao e da Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo da aplicagao de penalidade prevista.
6. DAS SANSOES

6.1. Sem prejuizo da cobranga de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, poderasujeitar as penalidades seguintes:

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecugao total daobrigagao;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente a parte contratual nao cumprida.no caso de inexecugao parcial da obrigagao;

c) Multa de 0.2% (dois decimos por cento) por dia, no caso de inexecugao diaria do objetodeste contrato. ate o maximo de 30 (trinta) dias. a partir dos quais sera considerado descumprimentoparcial da obrigagao,conforme alfnea anterior:
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publicaenquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida areabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempreque o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazoda sangao aplicada.

e) O valor da multa aplicada (tanto compensators quanto moratoria) devera serrecolhido no setor financeiro da PREFEITURA. dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis apos arespectiva notificagao.
f) ADVERTENCIA por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicagoesaqui constantes.
g) No caso de atraso injustificado no fornecimento de qualquer produto ou mesmo no caso deentrega incompleta sera rescindido o termo contratual de imediato;

6.2. Ocorrendo atraso de pagamento pelo orgao desde que justificadamente, resta defeso asuspensao do fornecimento ate o 90° dia de atraso conforme preconizado pela Lei n. 8.666/93. Nestecaso o valor sera corrigido monetariamente, apos o 30° dia de atraso, pelo INPC - indice Nacional dePregos ao Consumidor / IBGE, desde que a licitante ressalve expressamente o seu direito em recibo,
ordem de pagamento ou outro documento similar.

6.3. A aplicagao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se a em processo administrativo,
devidamente autuado, e que assegure o contraditorio e a ampla defesa, conforme os preceitoslegais da Lei 8.666/93.

6.4. A inexecugao total ou parcial do contrato podera Administragao, garantida a previa defesa,aplicar ao contratado as seguintes sangoes previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.
6.5. O licitante sera sancionado com O impedimento de licitar, pelo prazo que for fixado
pela Administragao em fungao da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto
nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/02 e Leis subsidiaries; sem prejuizo de multa de ate 30% (trinta
por cento) do valor estimado para a contratagao e demais cominagoes legais, nos seguintes casos:

Cometer fraude fiscal;6.5. 1

Apresentar documento falso:6.5.2

AV. GOIAS, Centro- S6o Valerio-TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 - 1170 CNPJ N°: 12.257.851 /0001-01
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6.5.3 Fizer declaragao falsa;

6.5.4 Comportar-se de modo iniddneo;

6.5.5 Deixar de entregar a documentagao exigida no certame;

6.5.6 Nao mantiver a proposta.
Para os fins do item 6.5, reputar-se-ao inidoneos atos como os descritos nos artigos 90,92. 93, 94, 95 e 97 da Lei n.° 8.666/93.

6.5.7

7. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA.

7.1 A entrega devera ser efetuada no prazo maximo de 30 (TRINTA ) dias corridos a contar da
SOLICITAQAO ENVIADA NO ENDEREQO ELETRONICO FORNECIDO PELA LICITANTE devendo a entrega
do referido veiculo, ser efetuada na sede do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO/TO em
dias uteis e em horario de funcionamento da repartigao.

8. DO PAGAMENTO

8.1.Os pagamentos devidos, serao efetuados apos a entrega.

8.2 A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal com o produto discriminado, apos a Solicitagao.
8.3 O pagamento somente sera efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa,
ficando a contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagao deverao ter
seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

8.4 O pagamento sera efetuado apos a entrega, a partir do atesto da Nota Fiscal pela Comissao de
Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante deposito em conta bancdria da
contratada.

9. CONDICOES DE FORNECIMENTO

9.1. O veiculo, objeto desta licitagao, devera estar disponivel para entrega a partir da data de
assinatura do contrato, conforme item 2 e subitens do Edital.

9.2. Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os tributos. taxas
e licengas municipals, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir. direta ou
indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas.

9.3. Acatar e facilitar a agao da fiscalizagao do Municipio, cumprindo as exigencias da mesma.

AV. GOIAS, Centro- Sao Valerio-TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359- 1170 CNPJ N°: 12.257.851/0001-01
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9.4. Aceitor os metodos e processes de acompanhamento, verificagao e controle adotados pelo
gerenciamento.

9.5. Responsabilizar-se pelo transporte do veiculo, de seu estabelecimento ate o local determinado
pelo FMS, bem como pelo seu descarregamento procedendo a tradigao.

9.6. Ressarcir todas as multas, indenizapoes ou despesas impostas ao FMS por autoridade
competente, em decorrencia do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento apiicave! d
especie. por parte da Contratada.

9.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao FMS ou a
terceiros.

9.8. Fornecer o m, objeto deste contrato, em sintonia com o preconizado neste procedimento.

9.9. Comunicar ao orgao licitante a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida corregao;

9.10. Nao transferir a outrem, o objeto da presente licitagao.
9.) 1. Manter, durante a vigencia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todos as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

10. RECEBIMENTO DO VEICULO
10.1. O recebimento do veiculo sera feito no FMS de Sao Valerio sito a AV. GOIAS. Centro - Soo Valerio-
TO - CEP: 77.390-000 - Fone: l63 l 3359 - ll 70. ou por pessoa designada para este fim e obedecera ao
seguinte tramite:'"N

a) O fornecedor dirigir-se-a ao local de entrega. munido da Nota Fiscal.

b) O responsavel de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor, recebera o
veiculo para verificagao de especificagoes, pregos e outros pertinentes.

10.2. Encontrando irregularidades fixara o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao fornecedor, para
corregao.

a- Em caso de irregularidade nao sanada pelo fornecedor, a Comissao reduzira a termo os fatos
ocorridos e eneaminhard ao orgao competente. para aplicagao de penalidade.

10.3. Em nenhuma hipotese sera admitido o recebimento diverso do objeto comprado ou com
qualquer diferenga das exigencias e propostas contidas na licitagao.

AV. GOIAS, Centro- Sao Valerio-TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359- 1170 CNPJ N°: 12.257.851/0001 -01
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10.4. O veiculo somente sera recebido se acompanhado do documento fiscal pertinente, emitido
nos valores e descripoes indicados na Nota de Empenho.
10.5. O recebedor rejeitara o fornecimento que estiver em desacordo com o Termo de Fornecimento.

10.6. Ainda que recebido em carater definitivo, subsistira, na forma da lei, a responsabilidade da
Contratada, pela qualidade, perfeipao e especificacao do veiculo fornecido.

10.7. O veiculo, mesmo depois de aceito, fica sujeito a substituipao, desde que comprovada a pre-
existencia de defeitos, ma fe por parte da Contratada, condipoes inadequadas de transporte, bem
como vicio ocultos ou redibitorio.

11. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
11.1. Atesto que ha Dotapao Orpamentaria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso
de necessidade de suplementapao para cobertura das despesas oriundas desta contratapao, fica a
cargo do Setor de Contabilidade classificar a Dotapao Orpamentaria para anulapao.
As despesas oriundas desta aquisipao correrao a conta do elemento de despesa e das fontes de
recursos a seguir:

:

,:.SDOTACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Projeto
ModalidadeGrupo ElementoUnidade

Orcamentaria Categoria
economica

6rgao Fungao Subfungao Programa de de de
Aplicagao despesaDespesaAtividade

04 15.02 10 301 1017 1.017 4 4 90 52

_FONTE DE RECURSO mTRANSFERENCIA DE CONVENIO FEDERAL 1 0 1 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0
ASPS 1 5 0 0 1 0 0 2 0 0 00 0 0

12. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

12.1 - CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipals direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, bem
como, aplicaveis aos casos de subcontratapao.

12.2. Durante a execupao do contrato, a CONTRATADA devera:

12.2. 1. Atender prontamente a solicitapao do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO/TO. no

AV. GOIAS, Centro - Sdo Valerio-TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359- 1170 CNPJ N°: 12.257.851/0001-01
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fornecimento do produto nas especificagoes deste TERMO DE REFERENCIA, de acordo com a
necessidade. a partir da solicitagao.

12.2.2. A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscais.

12.2.3. Substituir qualquer veiculo que apresente vicio ou defeito e em caso de recolhimenfo do
veiculo para reparos no periodo de garantia a CONTRATADA devera disponibilizar outro veiculo com
as mesmas caracterfsticas ate a devolugao do mesmo.

12.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
VALERIO/TO , ou a terceiros, por agao ou omissao no fornecimento do presente.

12.2.5. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratagao, salvo
mediante previa e expressa autorizagao da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO/TO.

12.2.6. Manter durante a vigencia do Contrato todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas no TERMO DE REFERENCIA anexo I do Edital.

12.2.7. Prestar as informagoes e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

12.2.8. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.

12.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transpose, seguro e outras
derivadas da entrega do veiculo.

12.2.10. Fornecer o veiculo zero quilometro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o
Licenciamento Veicular - CRLV em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO/TO
registrado no DETRAN- TO, com os manuais do proprietario, de manutengao e de garantia.

12.2.11. Prestar servigo de assistencia tecnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigencia
da garantia, (estipulada pelo fabricante) o veiculo que apresentar vicios, defeitos ou incorregoes,
sem onus para o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO/TO , resguardando as revisoes
periodicas indicadas pelo fabricante, as quais serao custeadas pelo Fundo Municipal de Saude de
Sao Valerio:

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE13.

13.1. Sera responsavel pela observancia as leis. decretos, regulamentos, portarias e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicavel ao contrato.

13.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato. com base nas disposigoes da Lei n°
A V. GOIAS, Centro - Sao Valerio-TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359- 1170 CNPJ N°: 12.257.851/0001-01
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8.666/93 e suas alteragoes.

13.3. Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear os fornecimentos e prover os
pagamentos dentro dos prazos convencionados.
13.4. Processor e liquidar a fatura correspondente aos valores. atraves de Ordem Bancaria, ficando a
contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagao deverao ter seu
prazo de validade renovada a cada vencimento.

13.5. Acompanhar, controlar e avaliar os produtos, atraves da unidade responsavel por esta
atribuigao.

13.6. Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigagoes assumidas por
parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas.

13.7 Receber os produtos fornecidos pelo Contratado devendo efetuar o correspondente pagamento
no prazo estabelecido. estao de conformidade com a minuta do presente Edital.

14. DO EMPLACAMENTO DO VEICULO

a) O veiculo devera ser entregue ja emplacado em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
VALERIO/TO , CNPJ n° 12.257.851/0001- 01, devidamente registrado no DETRAN da capital do Estado do
Tocantins.
b) A placa do veiculo devera conter as seguintes caracteristicas: placas, categoria Oficial de acordo
com RESOLUCAO N° 780, DE 26 DE JUNHO DE 2019.
c ) Qualquer despesa com o emplacamento do veiculo sera responsabilidade da vencedora do
certame.

15. DA GESTAO DO CONTRATO

Sera designado atraves de Portaria, apos a realizagao dos procedimentos licitatorios, um
servidor do respectivo orgao.
15.1.

16. DA FISCALIZACAO

16.1. A atuagao ou a eventual omissao da Fiscalizagao durante a realizagao dos trabalhos, nao
podera serinvocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.

AV. GOIAS, Centro - Sao Valerio-TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 - 1170 CNPJ N°: 12.257.851 /0001-01
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16.2. A comunicagfio entre a fiscalizagao e a contratada sera realizada atravfis de correspondence
oficial e anofagfies ou registros no Relatorio de fornecimentos.

16.3. O relatorio de entrega dos produtos sera destinado ao registro de fatos e comunicagfies
pertinentes aos mesmos.

16.4. Todos os atos e instituigfies emanados ou emitidos pela fiscalizagao serao considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.

16.5. As reunifies serao documentadas por Atas de Reunifies, elaboradas pela fiscalizagao e que
conterao, no minimo. os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participates, assuntos
tratados, decisfies e responsabilidades pelas providencias a serem tomadas.

17. DA RELA £AO EMPREGATICIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

17.1. As partes desde ja ajustam que nao existira para a CONTRATANTE solidariedade quanto ao
cumprimento das obrigagfies trabalhistas e previdenciarias para com os empregados da
CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os onus advindos da relagao
empregaticia.

18. DOS TRIBUTOS

18.1. E de inteira responsabiiidade da CONTRATADA os onus tributarios e encargos sociais resultantes
deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social.

18.2. Em caso algum, a CONTRATANTE pagara indenizagao a CONTRATADA por encargos resultantes
da Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus
empregados.

19. DO FORO

19.1. Para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro de
Peixe - TO, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Reger-se-a a presente Ata de Registro de Pregos. no que for omisso, pelas disposigfies
constantes na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013, com aplicagao
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subsidiaria da Lei n° 8.666/93, e no processo em epigrafe.

21. DAS ASSINATURAS

21.1. Assinam a presente Ata de Registro de Pregos, os responsaveis pelos orgaos municipals
participates, bem como o representante da empresa vencedora.

Sao Valerio/TO, 12 de agosto de 2022.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO - TO
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TATIANE LOPES BARREIRA
CONTRATANTE
GESTORA FMS

AUTOMOTIVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 03.403.602/0001-88

MARIA DA CONCEIpAO GOMES QUINTAS
REPRESENTANTE

CPF N° 526.657.631 - 68
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome: NOME:

CPF: CPF:
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