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Processo Adrninistrativo; 2017028513
Pregão Presencial - SRP n" 023/2017
Ata de Registro dc l'reços tr" 011./2017

Validade da Ata: 12 (cloze) nreses

O N'IUNICÍPiO DIi I'ALMAS por ureiô cla Secretada Municipal tle Finanças, corn se<le na Quach'a 502 Sul, Av.
NS-02, Conj.0l, Ecl. Buriti, 1o au<lar, Paltnas -TO, inscrita no CNPJiMF sob o nn 24.851 ,51l1OAA942. neste ato
represetrtada ptelo Superintendente cle Cornplas e Licitações, Antonio Luiz Cardozo Brito, inscrito no CPF sob o nn

485.256.421-34, portador cla Carteira de Idçntidade no 689,822 SSP/TO, rloravante designado ORGÃO
GERINCIADOR, nos tenttos da Lei nn 10.52012002,pe1o Decreto n" 3,555/2000, Lei Cornpie:.nentarl2312006 e no
Decreto Munieipal nn 946, cle 14 de janeiro de 2015, e, subsidiariarnente, pela Lei n" 8,66611993 c dcmais nonnas
legais aplicáveis, observaclas as alterações posterioles introcluzidas nos rclcridos diplornas legais, consideranclo a

classiÍicação clas propostas e a respectiva hornologação da licitação na rnodalidadc Pregão Presencial para Registro
rle Preços tr", 02312017, RESOLVD rcgistrar os pteços c1a crnpresa cloravante clenorninada IORNECEI)OII, nas
quatttida<les estirnadas anuais, cle acorclo cotn a classilicação por ela alcançada por itern, atenclenclo as conclições
pt'evistas no Insttuurento Convocatór'io e as constantcs clesta Ata de Registro de Preços, para fonnação do SISTtrMA
DE REGISTRO DIX PRIIÇOS - SRP, destinado às ftihtras aquisições sujeitando-se as partes às noruras constantes
das Leis e Decietos supraoitaclos e em confonniclaclç cour as clisposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMtrII{A _ DO OI]JIJ'I.O:

1.1. O objeto clo pt'esente Iustlutnetrto ó a contratação cie ernplesa especializada para prestação cle scriços cle

gerenciatuento de fi'ota e aúninistração de abastecirnento de veícnlos, pol rneio cle run sistema iufounatizado, corn
utilização de cartão rnagnético, através de rede de postos oreclenciados clisponibilizaclos pela contratada, para atender
a frota de veículos da Prefeitura cle Paltnas, r:onfoltne condiçõcs, quanticlacles e especificações constantes ncstc edital
e eln seus allexos,

CLÁUSULA SEGUNDA _ Do FoRNtrCEDoIT REGISTRÀDo:

2.1 , Fornececlor rcsistl'ado:

IT)mpTesa : I}IIASII,CAITD ÁDMINISTITADOIIA DE CÀRTÕES LTDA
CNPJ/MF : 03.817 .7 02 I 0001-50
Ilrr«lcreço: I(rta Ii.osulino fierreira Guinrtrães, n" 839, Centro, Rio Verde- GO CEP: 7590i- 260
Tclcfone: (64) 2Í01-5500
Rcprcsentantê: Marcelo firancisco dos Santos
Item: 01

CLÁUSULA TERCI}IRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:

3.1, Planilha Demonstrativa de Preços:
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3.2, A qualquer tetnpo, o preço registraclo poderá scr revisto cln decomência de eventual redução claqueles existentes

no lnercaclo, cabendo ao ORGÃO GERENCIADOR convocar o FORNECEDOR registrado para negociar o novo

valor, betn coino no caso cle desequilíbrio-econômico financeiro poderá o FORNECEDOR solioitar revisão dos

preços registraclos:

3.2, 1. Quanclo o preço iniciahnente registrado, pormotivo superveniente, tornar-se superior ao preÇo praticado no

rnercado o ORGÃO GERENCIADOR convocará o FORNECEDOR visatrdo 2r negooiação para redução de preços e

sua adequação ao praticaclo no tnercado;

3.2.2. Arevisão cle pr.eços só selir achniti<Ja no caso de comprovação cle <lesequilíbrio econôtnico-fiuanceiro, por tneio

cle planilha cle custos demonstt'ativa da majoração e após ampla pesquisa de urercado;

3.2.3,Parua concessão cla revisão clc preços, o FORNECEDOR deverá cotnunicar ao ÓtfCÃO GERENCIADOI{ a

variação clos preços, por escrito e irnediatarnente, cotn pecliclo justificado de revisão clo preço registrado, anexando

documentos oornprobatórios da tuajoração e/ou pianilha cle oustos;

3.2.4. Caso o ORGÃO DIIMANDANTE já tenha einitido a nota cle ernpenho respectiva, pal'a que o FORNECEDOR

realizea prestação clos serviços ottjeto clesta ata, e caso aincla não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidit'á

sobre o(s) peclido(s) já formalizaclo(s) e empenhaclo(s);

3.2.5, O ORGÃO GERENCIADOR terá o prazo cle 30 (trinta) clias, a partir do recebiurcnto do pleito, para análise

dos pedidos de revisão recebiclos;

3.2.6. Durante esse período, o FORNECEDOR deverá realizar os serviços pelo preço registrado e no prazo ajustado,

1nes1l-ro clue a revisão seja iulgacla proccclente pelo ORGÃO GERENCIADOR, Nesse caso, o ORGÃO

DEMANDAÀru'E pror:ecierá ao reforço clos valores pertinelttcs aos objetos en-rpenhados após a revisão;

3.2.1 . O FORNECEDOR obrigar-se-â arealtz,ar os serviços pelo preço registrado caso o peclido de revisão seja

julgacl<l irnproceclerrte;

/t/
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Folnecedor:
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕTS T,T»A

\.1''í]\t ,cwJ/tu$r/
!6s.hfifiAlrcoor-so

Itcnt Subitenr Unid Qtd Especificações
Estimativa
Anual R$

Valor Total Anual
Estimado com Taxa de

Administração R$

01

I Mês 1.)
Fornecirnento de

oourbustíveis tipo gasolina

collluln.

2.936,000,00 2.936.000,00

2 Mês 12

Fornecitrento
cornbnstíveis

DicselS10,

de

tipo Oleo 6.960.000,00 6,960.000,00

fbtal 9,896.000,00

Taxa Aclministrativa: 0r00o/u (zero por cento) 0,00yo

j
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sua adecluação ao praticado no lnercado; c

3.2.9. Caso o FORNEC.ITDOI{ registraclo se rccusar a

liberá-lo do cotnprotnisso assutniclo, una vez Íi'ustrada

igual oportuniclacle de negociação.

baixar os seus preços, o ORGÂO GERENCIADOR poclerá

a negociação e convocar os cletnais fomecedot'es visando à

CLÁUSULÀ QUAR.I,A_ DA VIGÊNCIA DÀ ATA:

4,1, A Ata cle Registro cle Preços ter'á vigência de 12 (doze) 11leses, contados a partir da publicação do extrato no

Diário Oficial tlo Município.

CLÁUSUI,À QUINTA - DA VINCULAÇÃO:

5.1. As espccifioaçõcs colstantes uesta Ata cle Registro cle Preços viuculam-se ao processo n" 2017028513, do qual é

parte integlartte e cotnpletncntar inclependentcmente de transcdção.

CLÁUSULA SEXTA-DO CANCELAMENT'O DO RIIGISTRO D[ PREÇOS:

6.1. O FOI{NECEDOR registrado poclerá teL o seu rcgistro de preços cancelaclo na Ata, por inÍermédio tle processo

aclninistrativo específico, assegnrado o contlaclltório e a arnpla cleÍ'esa, no prazo c1e 05 (cinco) clias úteis, a contar clo

leçebitnento dii notifi oação.

6.2. O cançelalnento c1o sett registro poclerá ocoü'cr:

6.2.1. A peclido do próprio FORNECEDOR, quanclo, rnediante solicitação por cscrito, cotnprovar estar

impossibilitado de curnprir as exigências da Ata,

6,2.2,Por iniciariva do oRGÃoGERENCIADOR, cluanclo o FORNECEDORrcgistraclo:

a) não curnpr.ir as obr.igações ciecolrentes da Ata de Registro cle Pleços, betn cotno clo Edital de Licitação;

b) der causa à rescisão ac|ninistrativa, da conh'atação decorrente do registro de preços, por u1n clos tnotivos elencaclos

no art. 78 e seris incisos da Lei no 8.666193, alteracla pela Lei n" 8.883/94;

c) não aceitar tecluzir o preço regislraclo, na hipótese deste sç tomar superior àqueles praticados no tnercado;

cl) por.razões <lq interesse público, deviclarnente fundaurcntadas, na fomra clo inciso XII, do alt, 78 cla Leln' 8.666193,

alterada pela Lei n" 8.883/94;

e) 1ão retirar a nota cle empenho ou instruurento cquivalente no prazo estabeleciclo pela Aclninistração, sem

justihcativa aceitáve1;

f) sofr.er sanção pr.evista nos incisos III ou IV clo caput clo art. 87 cla Lei n" 8.666, de 1993, ou no art, 7" da Lei nn

10.520, de2002.

3.2,8, Quando o pleço inicialuente registlaclo, pol tnotivo sttperenientc, praticado no

meLcaclo o OI{GÃO GERENCIADOR convocará o FORNECEDOR visando à de preços e

6.3, Â comunicação do calcelarnento do registro clo FORNECEDOR será feita por;:sffito, juntando-se o comprovante

de lecebirnento; .Üt, r)@ [ ,4',) .erf § 3 de9 lí,on,l: 
cr3.zt11.).7i7 tQuartlrti02srrt,Algínnr.ta ts,4{,x14*lrr.N*.02, 10t.0*ontoÍralm;}sz'
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por.plblicação, no Diário OÍlcial r1o Município dc Pahnas/To, considelanclo-se cancelarlo o rcgistro c1o fornececlor,

a partir do 5" dia útil, a oontar cla publicação.

6.5. A solicitação clo FORNECEDOI{ para cancelarnento cÍo rcgistro de preço, não o clesobriga da prestação dos

serviços, até a clecisão fi1aldo oRGÃo bnnBNcn»oi{, a qual cleverá ser prolatacla no prazo rnáxitno de 30 (trinta)

clias, facultada à A(rninistração à alllicação clas penaliclacles previstas nesta Ata e no Instrutnento convocatório, caso

não aceitas as iazõcs <1o pedido.

6,6. Eni qualquer clas hipirteses aoiura, concluíclo o pl'ocesso, o ORGÃO GERENCIADOR fará o devido

alrostilanento na Ata cle Registro cle Preços c inforrnará aos Proponentes a nova orcletlr.

CLÁUSULA SETIMA _ DÀ ADtrSÂO À A-1A DIX REGISTRO DD PREÇOS:

7.1. Caberá ao ór.gão aclerente à Ata de l{egisho cle Preços verificar junto ao FORNECEDOR a capacidade dc

prestação dos seliços tcgistraclos, betn cotno consultar o OltGÃO GERENCIADOR sobre a sua anuência'

7.2. Cal.terá ao FOI{NECEDOR beneficiário cla Ata cle Registro cle Preços, obselaclas as conclições estabelecidas,

optar pela aceitação ou não cla plestação clos serviços clecorrenle cle adesão, clesde clue não prejuclique as obrigações

p."."nt", e futuras clecorrentes cla Ata, assurniclas con, u ÓRGÃO GERENCIADOR;

7.3. Os serviços aclicionais não poclerão excecler, na totaliclade, ao quínhtplo do quantitativo de cacla itetn registt'aclo

para o oltGÃo GERENCiADOR.

i.4.Iraraflns de autotização,só serão acoitos peclidos rle aclesões que não excedam, por órgão ou entidacle solicitante,

a 100% (cetn por cento) dos quantitativos dos itens registraclos'

7,5. Após a autorização clo ORGÂO GERENCIADOR, o órgão não participante deverá efetivar a contratação

solicitacla ern até 90 (noventa) dias, observado o prazo clo vigência cla Ata,

7.6. Conpete ao órgão, não participante, os atos relativos à cobt'ança clo cruupritnento pelo FORNECEDOR das

obrigaçõcs contraluallrente assurniclas e a aplicação, observacla a atnpla defesa e o contraclitór'io, de eventuais

penaliciades clecorrentes do clcscuuprirnento de cláusulas contratuais, ern relação às sttas próprias conlratações,

infonnanclo as.ocorênciat oo ÓRGÂo GBRENCIADOR.

CLÁUSULA SITAVA - DÀ FORM DE AQUISIÇÃ9/PRIS'I'^ÇÃ0 DE SI4RVIÇOS:

g,l. os serviços clecorrentes clesta Ata de Registlo cle Preços serão realizadas cle acordo coln a ttecessiclacle e

conveniência do ORGÃO DEMANDANTE, meciiante ernissão da nota de empenho e/on contrato,

g,2, Os quantitativos dos scr.viços a sel'em prestarlos, pelo FORNECEDOR, a cada cletnanda são de livre escollta cl<t

ORGÃO DEMANDAN'IE, cletrtre os objetos t'egistt'ados nesta Ata'

g.3, A existênoia cle preços r.egistraclos não obriga ao oRGÃo GERENCIADOR a aclquiri-los etn sua totaliclade, e

sirn prornover a aquisição cle acorclo coln suas necessiclades, obedecicla à legislação pertinente, sendo asscgttracla ao

cletentor do registro a prefer'ência crn igualclacle ile condições'

)
,1
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9.1. Os serviços cleverão set' exectttarlos no Mtlnicípio cle Pahnas, conforure Termo de Referência'

9.2. Àpós a assinatura do contrato, a contratada deverá iniciar irnecliatatnente a entlega clos oartões tnagnéticos,

i,lbr.rnanclo a letle c1e postos cr.edenoiaclos, contaclos a partir do primeiro clia útil à assinatuta do coutrato, rnetliante

solicitação cle e[trcga clos serviços pela Diretoria da Galagem ccntral do Município'

CLÁUSULÀ bNCI»II - DO Ii.ECIIBIMENTO:

10,1, O ORGÃO DEMANDANTE expedirá "'ferrno cle Recebirnento Provisótio", o qtlal deverá ser assinado pelo

tesponsável pelo recebiurento e representante do F-O1{NECEDOR, para efeito c1e posterior veriÍicação cla

conforrniclacle clos objetos ooln as espeoilicações constantes nesta Ata e no Tenno c1e Referência'

10.2. Após a veriÍicação da qualidade e quanticlade clos objetos e corlsequente aceitação, o ORGÃO OEMANDANTE

ernitirá o ,,Temo cle l{ecebirnento Dofinitivo", ou atesto ãa(s) nota(s) fisoal(is) pelo responsável pelo teccbitnento'

10.3. o recebirrento provisório ou clehnitivo não exclui a responsabiliclacle civil pela solidez e segurança' netn ético

profissioral pela per.ieita execnção do objeto, clentro clos lirnites estabelecidos pcla lei ou por este Instrutnento'

10.4. O FORNECEDOR é obrigaclo a Leparar, corrigir, rclltovef, reconstt'uir ou substituir' às suas expensas, no total

ou ern partc, o objeto e1n que se verificalem vícios, clcfeitos ou incotreções resultantes cla cxecução ou de mateliais

entpregaclos,

CLÁUSULA DÉCIMA PIUMrcIRA - DA GAITANTIA:

1i,1, Toclos os serviços cleverão ser cle acorclo com o especificacio uesta Ata e no Teruro c1e Referência'

11.2. LContratada clever.á garantir a clualiclacle clos oourbustíveis e al'car co1ll qualquerprejuízo ao Município de

palnas clecorrente de sua utlliração; F'icará sob a intcila responsabiliclacle do Íbrneccdor a garantia da qualidacle clos

combustíveis, cle acorclo corn o órgão regulador sob pena ilas ,a,,çõ"s cabíveis; O posto revencledor é obrigado a

realtzar análises dos prg<lutos em oornercializaçáo se1npl'e qtre solicitadas pelo consulniclor' Para isto' o posto

reve,cieclor cleve mantcl clisponíveis os rnateriais necçssarios à r'ealização clas análises (Resolução ANP nu 9' cle

OllO3lZOO7,Art, g"), Os pr.oceclirnentos cletalhados para a realização clos testes de qualidade dos cotnbustíveis

seguirão a legislação específica eclitacla pela ANP; poà"nclo ser consultaclo, caso existente e atualizaclo' o Anexo cla

cartittra clo Posto Revencleclor cle con.rbustívcis publicados por tal agôncia'

1 1.3. A garantia cleve1'á ser corrfot]ne o cócligo c1ç Delesa clo consumiclor, Lei n' 8'078/90'

11,4, O I.-O(NECIIDOR clcverá rcfazei' qualclter serviço clcfleituoso, setl ôtrus aclicionais uo ÓRCÂO

DEMANDANTE, no prazo cle 24 (vinte e quatro) horas, sob pena cle multa, por hora cle atraso' no valor cle 5% sobre

o preço do serviço a ser refeito'

I 1,5. Caso seja efeftracla a substituição c1e algurn pro<luto/serviço clevido a Íalhas/probleulas, o prazo de garantia passa

a ser coutaclo novarneutc a partir clo uromento c1o aceite clefinitivo clo uol'o Otljeto'

CI,ÁUSULA DDCIMA SEGUNDA- DO PAGAMIINTO:

/\v. t'tf(ílõteirnrenlo Í:'almirs ?'



PREFEITURÀ
pd\\"mffiÂffi
Àl.li(:'Rri DE VÍiR h0Oi'iTÍi(liiÍi

12.2. Sobre o doculnellto Íiscal incíclirão os tlibutos legahnente instituídos e
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(

ser aplicadas. Se o F'ORNECEDOIt ÍbL isento on beneficiário cle redução cle alíquota imposto, taxa ou de

contribuição social ou aincla optante pelo SIMPLES, clever'á apresentar jttnto com a fàtura, cópia clo cotnprovante

respectivo.

12,3. O finCÃO DEMANIIAN'1'II rescrva-se o clireito cle não realizat o atesto, se os clados estivetem etn desacorclo

coul os dados clo FORNECEDOI{ ou, aincla, se os serviços prestaclos não estiverem etlr confoltnidade cotn as

especiÍ]cações aplescntaclas neste Temro de Refcrência, fioanclo o pagarneuto suspellso até a regulatização,

12.5. O pagaurênto será efetuarlo crn até 30 (trinta) dias corriclos, ootttaclos a partir da clata do protocolo da nota fiscal,

se1clo que, recàinclo sobre clias não úteis, o tenno final será prolrogado para o dia (rti1 subsequente,

12.6. O atesto é condição indispensáve1 para o pagarnento, poclendo scr colllpl'ovado e realizaclo pelo gestolatravés

de apresentação da nota Ílsca1 cleviclarnente atestacla, confimranclo o seu reçebitnento,

12.7. Na ansêlcia clo respolsáve1 pelo recebitnento (férias, licenga ou elr viageln por interesse Ao ÓnCÃO

DBMANDANTE), o atesto será clado pelo gestor substihtto.

12.8. O CNPJ constante cla nota Íisca1 cleverá ser o lnes1rlo indicado na proposta e nota de etnpenho.

12.9. Todos o§ atos inelentes ao presente processo obeclecerão às t'cgras concelnentes ao Sistema de Registfo de

Preços clo oRGÃo GtrIIENCIADOR.

CLÁUSULA DECIMA TITRCIXIRA * DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO DDMANDANTtr:

13.1. o oRGÃo DEMANDANTE obliga-se a:

13.1,1, Observar.as leis, clecretos, r'egulaurentos, portarias e cletnais notrlâs aplicáveis direta e indiretaurçnte ao

Sisteura de Rcgistro cle Preços;

13,1 ,Z.Responsabilizar-se pcla lavratura do respectivo ourtrato ou insttutlento equivalente, cotn basc nas disposições

cla Lei no. 5.666193 e suas alterações;

13.1,3. Receber os objetos r1e acorclo Çoln as disposiçõcs clesta Ata e do Tenno de lteferência;

13,1,4, Exercer, por seu fepl'esentante, acornpanharnento e Írscalização sobrc a entrega dos objetos, provicienciando

as trecessárias tneclirlas para regularização c1e irregUlariclacles levantaclas;

13.1,5, Prestar as infoulações e os esclareciruet.rt«rs clue venhatn a ser solicitados pelo FORNECEDOR;

13, L6. EÍ'etuar o pagalnento na foltna estabelecicia;

t3.l ,7 . VeriÍicar a rcgulariclade de lecolhirnento clos Çnoargos sociais antes clo pagalnento;

13,.1,8. prestar quaisquer esclarecirnsntos que venham ser Íbnnahnente solicitados pelo FORNECEDOR e pertinente

aos objetos clesta Ata;

13.1.9. Assegnrar os l'ecgl'sos orçarnentários e finançeiros para custear os serviços clecort'entes clesta Ata;

It
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13,1.1 1. Zelar para que durante a vigência desta Ata rle Registlo de Preços sejarn cutnpriclas as obrigações assumidas

pol parte do FOITNECEDOR, bern corno sejam rnantidas toclas as conclições de habilitação e qualificação exigiclas;

13.1 .12. Gerericiar a presentc Ata, inrlioando, selnpre que solicitaclo, o no1l1e do FORNECEDOI{, o preço registrado,

os quantitativos clisponíveis e as especiÍicações clos objetos regish'ados, obscrvarla a ordctn c1e classifrcação indicacla

13.1,13. Concluzir eventnais procedimentos adrninistrativos de renegociação cle preços registrados, para fins de

aclequação às uovas oondições de tnercaclo, e de aplicação de pcnalidades.

CLÁUSULÀ DÚCIN{A QUARTA _ DÀS OBRIGAÇÕIS DO NORNICEDOR:

14.1. O FORNECEDOR obriga-se a:

14.1.1. Obselar as leis, cleoretos, regularnentos, portarias e deurais nounas aplícáveis clireta e inclirctarnente

aplicáveis ao Sisterna de Registro dc Pleços;

14.l.2.l,rovidenciar todos os recursos e insnrnos necessários ao perfeito «:utnpritnento da ata de registro depreços,

devendo estar incluítlas no preço proposto toclas as despesas cotn tnateriais, insumos, seguros, impostos, taxas,

encargos e detnais clespesas necessárias para que o objeto seja realizaclo;

14.1,3,Atencler ao pecliclo c1e çonfonniclacle corn as requisições ernitidas pelo ORGÃO GERENCIADOR, a partir cla

hourologação cla ata de registro i1e prcços;

14.1.4, Assurnil inteira responsabiliciatle técnioa e operacional contratada, não poclencio, sob qualquer hipótese,

translerir a outrctn a lesponsabili<lade por problemas na prestação clo serviço;

14. 1.5. Inclenizar ciuaisqucr clanos ou ple.juízos causa<los ao ORGÂO GERENCIADOR ou a terceiros, por ação ou

ornissão na prestação dos serviços/fornecillento dos objetos;

14.1 .6. Não transferir a outrern, no todo ou ern paltc, o objeto desta ata, salvo rnediante prévia e cxpl'essa autodzação

dO ORGÃO DEMANDAN'fI];

14.1,7. Prestar fomraltncnte as infonnações c os esclarcçimentos soliçitaclos pelo ORGÃO GERENCIADOROU
ORGÃO DEMANDANT]:];

14.1.8. Responsabilizar-se pelo custeio das clespesas rçferentcs ao h'ansporte e etlbalagcur clo tnaterial;

14,1,9. Disponibilizar pcssoal ern quantidacle suÍiciente a atender a descarga do tnaterial, assegurando-llte

equiparnentos indispensáveis ao serviço;

14,1.10. Marrter, clurarrte a exccução, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cm

colfonniclacie conl art. 55, inoiso XIII, da Lçi n' 8.666193, incluindo a atualização tle docurnentos de controle da

arrecaclação dc tributos c contribuições feclcrais e outras legahtrente exigíveis;
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Superintendênoia de Courpras e Licitações a (prell'r oabe o gerenciamento cleste instrurnento no seu aspecto
opcracional e nas questões legais, ern confonniclade com o l'arágrafo único r1o afi. 2' tlo Decreto Municipal n"
9461201s.

15.2. A fisoalização da execução será r'ealizacla pelo ÓRGÃO DEMANDANTE, a quem oabe a designação clos
responsáveis pelo aoourpanharnento da execnção <1o objeto,

15.3' 4 gcstão e fiscalização dos corttratos que viereur a ser f,rmraclos serão eÍ'efuaclas por servidor designacio pelo
ORGÃO DEMANDAN1'E.

cl-Áusul-À »Écrnta sExrA - DAs S^NÇÕES ÀDMTNTSTRATIVAS:

16.1. O FOI{NECEDOR que, convocaclo dentro clo prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, dcixar
c1e entregar a docutneutação exigicla ou aplesentar docuurentação Íàlsa, ensejar o retardarnento cla execução de seu
objeto, não tuautiver a proposta, falhar ou frauclar a cxecnção do contrato, colnportar-se de moclo inidôneo ou cotneter
fi'aude Íiscal, ficar'á impedicla cle licitar e contratar com a Administração Púrblica Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco)
allos, sellt prejuízo das rnultas previstas em edital e no contrato e clas demais corninações legais,

16,2, Subsidiaiiatnente, nos tennos clo art. 87 da Lei n".8.666193, pela inexeoução total ou par.cial das condições
cstabelecidas tieste Iustrurnento, o ORGÃO DEMANDANTE poderá, garantirla a pr.évia clefesa clo FORNECEDOR,
que tleverá set: apresentacla no pt'azo r1e 5 (cinco) dias úteis a çontar cla sua notiÍicação, aplicar, sern prejuízo das
responsabilidacles penal c civil, as scguintes sanções:

a) Advcrtôncia, pot'csct'ito, qnando o FORNECEDOR cleixar de atcndcr quaisqucr indicaçõcs aqui constantes;

b) Multa ootnpensatirrialinçlenizatória no percenlual cle 5% (cinco pol cento) calculado sobre o valor contr.ataclo;

c) Suspensão tetnporária cle participação ern licitação c irnpeclirnento dc contratar corn o Pocler Judiciário clo Estaclo
do Tooantins, pclo plazo cle ate 2 (clois) anos; e

d) Declalação t1e irtidoneidacle para licitar ou contratar corn a Administração Púrblica enquanto perdutarern os rnotivos
deterrninantcs da ;lunição ou ato que seja 1l'onrovi«la a reabilitação perante a pr'ó1lria autor:i<lade que aplicou a

penaliclacle, que será conocclicla sernpre que o FORNECEDOR ressafoir o ORGÃO DEMANDANTE pelos prejuízos
rcsultantes e após <leconi«lo o plazo da sanção aplicrida com base no inciso anterior.

16.3. Na hipótese de atlaso no cuurpriurento de quaisquer obrigações assutnidas pelo FORNECEDOR, a esta será
aplicacla mtrlta tnoratór'ia de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobr:e o valor c1o Contrato, pol clia de atraso, lirnitada
a 10Yo (dez poi cento) do valor inaclimpliclo.

16,4. Caso não scja paga no prazo plevisto no subitetn anterior, a rnulta será descontacla por ocasião do pagarnento
postelior a sel efetuado peto ÓnCÂO DEMANDANTE ou cobracla judiciahnente.

16,5. Alérn das penali<1ades citaclas, o FORNECEDOI{ ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalicladcs
referidas no Capítulo IV cla Lei n". t1.666/93.
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