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.@ ffiESTADO DO TOCANNNS
PREFEITURA MUNICIPAT DE AxlXÁ DO TOCAl{TINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAs, INFRAESTRUTURA E

SAÍ{EAMEÍ{TO

N9 PROCESSO,ADt.{!NISTPÀTI\.'O:

N9 PROCESSO DE CONTRÂTAçÂO:

MOOAL|DADT:

óRGÃo GERENcTADoR:

óR6Ão(s) PARTTcTPANTE(s):

OBJETO:

VÂtOR TOTÀL RÊGI§TRADO

rn-êr.-,^ '..r-.^,.

vl6ÊNctA FtNAt:

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS Ne 002/2023

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM

0n2l2023

Pregao Elêtrônrco

Secretaria Municipal de Obras, lnfraestrutura e Sàneamento

Regisúo de Prêços para Eventualê Futuae ContrataÉo dê Empresâ parâ Execução de S€Íviços

Comuns de EntenhaÍia de Manutenção em Estradas Vi.inais

RS 6 8S7 4{rl,O3 (sels milhõês, orto(entô( ê CinqUehtâ e sete mil, quãlroaênto( reais e dois

centavos)

14 de FevereiÍo de 2024

I.OGRADOURO

CIDADE

REPRESEMTÀNÍE

Centro

Íocântins

DADOS DO óRCÃO GERENCIADOR

SecÍetaÍia Municipal de Obías,

lnf raêstrutura e Saneômento

PrâÇâ Três Poderes. 335 SAIRRO:

AxiÉ doTocantins ESÍADO:

AUIRES DIAS BARROS CPF:

RA2ÃO SOCtAt:

DADOS OO BEI{EFICIÁRIO

IMPERAMÂQ CONSTRUCOES E TOCACOES

I-I DA CPF/CNPI:

RUA DOM PEDRO II,4O2 BAIRRO:

lmperatriz ESÍADO:

(99) 9122-0809 E'MA|L:

ROBERTO FONCECA SILVA CPFi

12.9G).926/0001-83

PARQUE EURITI

Ma.3nhão

imperâmaqitr@hotmall.com

@4.568.583-50

ENDERTçO:

CIDÂDE:

CONTATO:

REPRESENTANÍE:

PREÂMBUTO

Aos 14 de Fevereiro de 2023, a Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins - TO, através da Unidade

Gerqnciadora Secretaria Municipal de Obras, lnfraestrutura e Saneamento, inscrita no CNPJ ne

00.766.725/0001-95, lavra a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo

em epígrafe que deij origem ao Pregão Eletiônico i.l" 002/2023, que tsm como obJeto Registro de Preços para

Eventual e Futura Contrateção de Empresa para Execução de Serviços Comuns de Engenharia de Manutenção

em Estradas Vicinais, RESOLVE registÍar os preços da empresa indicada e qualifícada nesta ATA, observados as

especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência

referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, su.jeitando-se as partes às normas

constantes na Lei N" IO.52O/2OOZ, da Lei N' 8.666/1993, bem como, as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas, constituindo-se esta AÍA em documento vinculativo e obrigacional às part€s.

cúusurA pRTMETRA - oA vtí{cur.AçÃo

ROBERTO a.rí.dod.í@

Fo.{cEcA *í:,ã *'
stLVÀjtD4S6A5 5.!nü:!óâ:t:rs
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ROBERÍO Â3Ddorr.íúÊ
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8350 10/6:,r! -ot oü

1- Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico

Ne 002/2023 e a proposta de preços do beneficiário.

cúUsUtA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2 - O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. contado da data da

sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

cúusutA TERCEIRA- DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRo DE PREços

3 - O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Unidade

Gerenciadora, podendo ser delegada, através de servidor designado, competindoihe:

3.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos executados e das especificações dos

produtos ou sêrviços rêBistrados;

3.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quântitativos necessários e demais informações necessárias à

emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;

3.3. Notificar o fornecedor registrado, para retirada da notã de empenho ou outro meio hábil para a contratação;

3.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e

qualificaçáo exigidas na licitaçáo, bem como a compâtibilidade com as obrigaçóes assumidas, inclusive, solicitar

novas certidões ou documentos vencidos;

3.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de

adequâção às novas condições de mercado;

3.6. Subsidiar a âdministração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento

de obrigações pelo fornecedor;

3.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na

ATA.

1.8 Â nresentê ATA pnderá cer utilizedâ pâre (ontratações do .espectivo objeto, pÍrr qualqtter outro dâ

Administração Pública, DiÍeta ou lndireta.

cúusulÁ QUARTA - AtrERÂçÂo NA ATA E REvtsÃo DE PREços

4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços preticados no

mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador

pi'omov€r as n€gociações junto aos fornecedores.

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,

esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para ne8ociarem a redução dos preços aos valores

praticados pelo mercado.

4.4. Os fornêcedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeiturã Municipal deverá proceder à revogação da ata de

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.6. Em qualquêr hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassaÍ os praticados no mercado,

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor

e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que sê estabelece a equação econômico-

cúUSUtA QUINTA - DA ADESÃO A ATA DÊ REGISÍRO DE PREçOS
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5.1. Desde que devidamente justificada a vanta8em, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.

5.2. Os órgãos ou entidades que não particípârem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da

presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.3. caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela

aceitaÉo ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e

futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.

5.4. As contratações adiciona!s a que se refere esta cláusula deverão respeitar os limites definidos na legislação

local.

cuusuu srxm - Do cAircEtAMEtúTo DA ATA DE REGISTRo DE PREçO6

6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;

6.2. Não retirâr a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

6.3. Não aceitar íeduzir o seu preço rÊgistrâdo, quando este se toi'nar superior ao praticado no mercado;

6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos lll ou lV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7e da Lei Ne

to.s2o/02;
6.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será

formalizado por despacho do órgão gerencÍador, assegurado o contraditório e a ampla defesâ.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decoÍrente de caso fortuito

ou força maior, que preiudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e lustificados:

cúusutA sÉnMA - DA coÍYTRATAçÂo

7. A contratação dos produtos/serviços orâ registrados, será feita por intermédio de CONTRÂTO, observando-

se o que segue:

7.1 Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tãis como

CARTA-CONTRATo, NoTA DE EMPENHo, AUToRIZAçÃC DE CCiíPRA (ora denominada ordêm dê

Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUçÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93

alterações posteriores.

7.2 É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e

independentemente de seu valor, nos casos de compra com entregâ imediata e integral dos bens adquiridos,

dos quais não resultem obragações tuturas, inclusive assistêncía técnaca, conforme disposto no artígo 62, §4e,

da Lei ne 8.666/93 e alteraçôes posteriores.

7.3 Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de

transerição, todas as cláusulas constantes nâ minuta do contrato, anexo ao presente, bem como esta Ata de

Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

cúusur orrAvA - DAs Drsposrçõrs nnats
8.1. São partês integrantes da prêsente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do procedimento

de contratação citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;

8.2. À existêncaa da presente ATA de Registro de Preços (ARPi não obriga esta Administração a firmar futuras

solicitaçôes;

ROBERTO

FONCECA 
=*g;il*STLVAú0456A I::Íl:.-.-,,.

58350

Página 3 de a

PrêÍeituÍa iüunicipàl de Arixá do -ro<aítins - TO i CNPJ: Oo.766.725/ffíi1-95
PÍaça Três Poderes, ne 335, cêntÍo -cEP 77.93(Hr0O, Arixá do To.antins, Íocantins, B.asil

vrwv,r.axixr.to.gcJ,br



{Àr

.@

Item t cscítção

1 4011209 - Regulari2aÉo do subleito

ESÍADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIX/í DO TOCAMTINS

SECRETARIÀ MUNICIPAT DE OBR.As, INFRÂESTRUTUNA E

SANEAMENTO

FJPECIFICAçôES € ITEÍIIS DA ARP

Marca Unklade

sRv ml

ffi

Quant.

750.0ü1,0
0

RS Total

840.O00,00

8.3. Demais obriSações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura

Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexa ao instrumento convocatório;

8.4 lntegra a presente Ata dê Registro de Preço, o Anexo l, com o cadâstro de reserva das empresas signatárias
que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iSuais ao do licitante vencedor do procedimento de

contratação em referência.

8.5. Fica eleito o Foro da cidade de Axixá do Tocantins - TO, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente

ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como

renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio
,{^ ^.,-l-,,^. l-. ^-*^.u! Yvorriq!. voJ Po, r!J.

cúusutÁ t{oNÂ - Dos rTENs REGTSTRADoS

2

rurouv, _ r:Ldvdtóú É krBó úe 'rrdrEtrdr úe
jazida com trator de 97 kW e carregadeiía de

93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BÂSCI)I ANÍE DE 10 M3, EM VIÂ URAANÂ EM

I-EÍTO NATURAL

100574. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM
MOTONIVELADORA

5502978 Compactâção de revestimento
primáíio

Valo. Total

PEtA 6ERENCIADORA

150.00o,0

0
RS

702.000,00

1.545.000

,oo

RS

4.511.400,OO
SRV

150.000,0
2

150.000,0
0

SRV

ASSI NATU RAS

Valor UíiL

Rs 1,12

Rs 4,68

Rs 2,e2

n) r,424

s

RS

213.000,03

RS

591.000,00

[s 6,857.{00,03

o

PÍeíeitura Muni.ipâl de Arixá do Ío.antlns - TO I ctiPl: (xr.766,r2slml-95
Praçâ Três Poderês, nq 3:tt CentÍo - CEP 77.93GOO, Áxixá do To.aftint Iocanlins, arasil

urwlÀ'.âxixe.to.gov.br
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PELA EENEFICIARIA

ÂnRFpTô çí.lNaErÂ ^s.d. 
{r. ídm. dgnal F.,
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ROBERTO FONCECA SII-VA
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