★
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
CNPJ: 00.001.636/0001-58

^HfrilTUHA Oi

WANDERLÂNDIA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 006/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 001/2022.
PREÂMBULO
Aos 1 7 dias do mês de fevereiro de 2022, na sede da Prefeitura de Wanderlândia/TO, foi celebrada e
assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforrrie o resultado.do pregão presencial n°. 005/2022, que
vai assinada pelo Prefeito do Município de Wanderlândia e pelo representante legal do licitante classificado para
registro de preços, a qual será regida pelas regras e condições constantes do processo licitatório em epígrafe
e nesta Ata de Registro de Preço.
O MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA, instituição de direito público, inscrita no Ministério da
Fazenda sob o n° 00.001.636/0001-58, com sede na Praça Antonio Neto da Flores n° 814,
em Wanderlândia, Estado do Tocantins, neste ato representado pelo Senhor DJALMA
ARAÚJO F. JUNIOR, Prefeito Municipal, inscrito no CPF: 737.898.101-00 e RG: 787.044
SSP/TO, adiante denominado simplesmente MUNICÍPIO, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.8.666/93,
observadas, ainda, as disposições do Edital do Processo Licitatório rf. 006/2022, na modalidade Pregão presencial
para Registro de Preços n°. 005/2022, do tipo menor preço global, para registro de preços, regido pela Lei
Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93, Lei Complementar n. 123/06, e demais disposições legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no pregão
presencial, resolve registrar o preço da empresa E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE
OBRAS, inscrita no CNPJ: 04.420.434/0001-00 com sede na rua W5, n° 02, Quadra 01 Lote
02B, sala 01A, Setor Itatiaia, CEP: 77.813-377, Araguaína - TO, neste ato representado por
seu proprietário o senhor Edilson Fernandes Costa, brasileiro, capaz, empresário, inscrito no
CPF/MF n° 854.297.241-49 e portador do RG sob n° 412823 SSP/TO, doravante denominada
simplesmente COMPROMÍSSÃRIO,observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro,
mediante as condições a seguir pactuadas;
CLÃUSULA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE
1.1.
A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para futura contratação de serviços técnicos
especializados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação púàica, com fornecimento de
matérias equipamentos e mão de obra, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Wanderlândia/TO, conforme especificações e condições descritas nos Anexos que integram o edital da
licitação, pregão presencial 005/2022 e proposta da contratada que ora passam a fazer parte deste
instrumento independente de transcrição por ser de conhecimento das partes.
1.1.1 Os serviços a serem prestados abrangem atividades na área de manutenção do sistema de
iluminação pública do Município, incluído os povoados, e engloba, a operação e manutenção plena do sistema
de iluminação pública com garantia de funcionamento do sistema de iluminação pública; a gestão e
gerenciamento; serviços de pronto atendimento.
1.2
O processo, normas, instruções, editai, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA
constante na licitação modalidade Pregão Presencial n°. 005/2022, passam a fazer parte integrante deste
instrumento independente de transcrições
1.3
A finalidade desta Ata de Registro de Preço é atender as necessidades da Administração do
Município de Wanderlândia, na futura contratação de serviços de Iluminação Publica.
CLÁUSULA SEGUNDA- PREÇOS REGISTRADOS
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2.1. Os preços registrados, para contratação, seguem abaixo conforme desc
vencedora, constantes no Edital do Pregão n° 005/2022.
PONTOS
Pontos de 150 W
Pontos de 200 W
Pessoal
Total

.Qtd
800
100

ICRUNT
1.811,39
1.979,68
48.991.00

ífoposta da licitante

i -total
R$ 1.449.113,56
R$ 197.968,13
R$ 48.991,00
R$ 1.696.072,70

2.2. 0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, devendo ser promovidas negociações com os prestadores de serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
3.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura
do Compromisso de Prestador de serviços
CLÁUSULA QUARTA ■ REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. A prestação de serviços será realizada de forma de execução indireta, sob o regime de preço mensal, nos
termos da Lei Federal n® 8.666/93, em conformidade com o projeto básico e termo de referência integrantes
deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS,ATUALIZAÇÃO
ENCARGOS.

FINANCEIRA

E

5.1. O reajustamento de preços, atualização financeira observarão as normas contidas nos item e subitens do
edital e, ainda, a cláusula específica da minuta de contrato, na,hipótese de ocorrência de contratação.
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTOS
6.1.
O pagamento será feito pela Prefeitura de Wanderlândia/TO, em até 30 (trinta) dias após a data
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de compras da Prefeitura, ou mediante a
emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
6.2.

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da
empresa informando o número de nome do banco, número' da agência bancária e o numero da Conta a ser
depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das
Notas Fiscais e/ou Faturas.

6.3.
Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a
fluir após a sua reapresentação.
6.4.
A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como daNota
de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
6.4,1 A nota fiscal deverá ser acompanhando das seguintes certidões:
6.4.1.1 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e relativa à Seguridade Social demonstrando
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regularidade no comprimento dos encargos sociais instruídos por Lei INSS. CND Federal Conjunta):
6.4.1.2 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
6.4.1.3 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço).
6.8. Na eventualidade aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas nos valores a serem recebidos pela
empresa ou, inexistindo estes, através dos meios cabíveis e aplicáveis.
CLÁUSULA SÉTIMA - LOCAL E PRAZOS DOS SERVIÇOS
7.1

Do local:

7.1.1. Os serviços serão executados dentro da área territorial de abrangência o Município de Wanderlândia
incluído a Sede do Município e Povoados.
7.1.2. O serviço de manutenção deverá ser executado diariamente, confoime solicitação do Município.
7.2.

Dos prazos:

7.2.1. Quanto aos serviços de manutenção do sistema de IP, o prazo para recuperação de qualquer ponto com
defeito no perímetro urbano da cidade e nos distritos será de até 7(sete) dias contando do recebimento
da reclamação registrada ou da solicitação formal da Fiscalização do município.
7.3

Garantia dos serviços:

7.3.1 Toda e qualquer alteração que venha a ser necessáriaem qualquer serviço realizado seja por exigência
do Município ou por inadequação de métodos executivos ou materiais/peças/equipamentos
utilizados/aplicados pela contratada, segundo o Termo de Transferência e Acordo Operativo do Sistema de
Iluminação Pública devidamente assinado como município, esta se compromete a reparar imediatamente,sem
qualquer ônus ou despesa adicional para o município.
7.3.2. Todos os serviços executados pela contratada no Sistema de Iluminação Pública deverão ser
garantidos nos prazos da Legislação vigente, contados a partir da data de conclusão e consequente
aceitação.
CLÁUSULA OITAVA ● OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1.

Fornecer toda a mão-de-obra,ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços de forma
segura e atendendo os requisitos normativos:
8.2.

informar previamente à Contratante todos os casos de intervenção em passeios e/ou pavimentos de
vias Públicas para posterior execução dos serviços;

8.3.

Realizar todos os contatos e acertos com outros órgãos públicos implicados no atendimento das
solicitações;

8.4.

Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a Contratante exigir a
substituição imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja permanência seja considerada prejudicia ao
bom andamento dos serviços:
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8.5.

Contratante, de
Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por
indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços contratadose/ou
a terceiros;
8.6.

Nào reivindicar da Contratante qualquer indenização por perdas e danos de bens de sua propriedade
ou de terceiros sob sua responsabilidade;
8.7.

Executar os serviços conforme as características técnicas exigidas pelas Normas e padrões ABNT,
NR-10, NR 12 e demais dispositivos legais vigentes;

8.8.

Refazer os serviços realizados de forma imperfeita, fornecendo inclusive os materiais danificados por mau
uso, não cabendo à Contratante, nesses casos, o fornecimento dos mesmos;

8.9.

Em caso de utilização de meios eletrônicos, fornecidos pelo Município à Contratada para registro de
informações, fica a Contratada responsabilizada por perdas ou danos, intencionais ou não de quaisquer que seja o
meio disponibilizado, devendo repor os equipamentos eletrônicos utilizados com a mesma marca,modelo e
aplicativos instalados, com prazo nào superior a 48 horas.
8.10.

Não prestar declaração e/ou informações sem prévia autorização por escrito da Contratante a
respeito do Objeto do presente Projeto Básico e do futuro edital;

8.11. Em todo 0 ponto de iluminação pública atendido pela Contratada, realizar inspeção preventiva dos
postes e braços de sustentação das luminárias, informando imediatamente a Contratante se houver risco de queda
ou em mal estado de conservação.
8.12.

Em todo 0 ponto de iluminação pública atendido peia Contratada, verificar e corrigir a presença de
possíveis fugas de corrente elétrica no sistema de iluminação pública que possam ocasionar risco de choque
elétrico.
8.13.

Realizar todos os contatos necessários com a concessionária de energia elétrica, ENERGISA, que

possam afetar a manutenção do sistema de iluminação pública. Quando necessário, abrir um protocolo de
atendimento junto a Concessionária, repassando imediatamente o numero do mesmo à fiscalização da
Prefeitura.
8.14.

Manter o seu pessoal em serviço devidamente uniformizado, com todos os equipamentos de
proteção individual indicados pela NR-10;

8.15.

Identificar seu pessoal em serviço com Carteira de Identidade Funcional;

8.16. Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção e refeição do
pessoal necessário à execução dos serviços;
8.17. Utilizar veículos em perfeitas condições tanto no que se refere aos seus funcionamentos bem como suas
apresentações em gerah
^
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8.18. Apontar engenheiro eletricista qualificado, habilitado e autorizado como responsável pelos serviços
realizados pela Contratada, que deverá participar de todas as reuniões de acompanhamento da exeç^çá^[|gg"^..^
Contrato na sede da Prefeitura e manter contato com a Contratante e com as equipes durante as'j^adas''N^
de trabalho:
^
>v .

i

8.19. Empregar somente pessoal comprovadamente qualificado,
habilitado e autorizado (NR,^j^araj A
realizar os serviços técnicos e administrativos, conforme a: exigências deste Projeto Básico:
8.20. Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso de afastamentos por
faltas, licenças, férias e etc., de modo a cumprir os prazos previstos neste Projeto Básico:
8.21.

Não será permitido, em hipótese alguma, equipe de trabalho incompleta em serviço.

8.22.

Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho Nacional de Trânsito, os
locais onde estiverem sendo executados os serviços:
8.23. Apresentar, sempre que a Contratante exigir. Carteira Profissional dos seus empregados e
comprovantes exigidos neste Edital:
8.24. Iniciar a prestação dos serviços vinculados a este Edital em até 05 (cinco) dias após a Ordem de
Início dos mesmos:
8.25.

Certificar-se da utilização, por parte dos seus funcionários, dos equipamentos de proteção individual
e coletiva que se fizerem necessários para o desenvolvimento seguro dos serviços, conforme NR-10 e NR 12;
8.26.

Providenciar seguro de vida coletivo para os integrantes das equipes de trabalho;

8.27.

Informar imediatamente à Contratante os motivos que determinarem impedimento do início ou
andamento normal de qualquer dos serviços:
8.28.

Devolver à Contratante, na manhã seguinte à realização dos consertos, todos os casquilhos de
lâmpadas, relés, bases para relé, braços, luminárias, conectores, condutores, reatores, cabos de rede
subterrânea e aérea, disjuntores, fusíveis, bases para fusíveis, quadros de comando, e outros materiais
substituídos, acompanhados de listagem quantitativa em relatório eletrônico de acordo com os códigos de materiais
fornecidos pela Contratante;
8.29.

Não delegar atividades a outras empresas ou terceiros;

8.30.

Manter registros das solicitações/reclamações da Contratante em meio eletrônico, com relação ao
correto andamento dos serviços, bem como as medidas coiretivas e preventivas tomadas por parte da
Contratada:
8.31.

Realizar todos os serviços sempre prevendo a proteção de toda a fauna e flora existentes;

8.32. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execuçgo do
contrato
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Reconhecer os direitos da Administração em casos de rescisão contratual.
CLÁUSULA NONA ■ OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTC

9.1. Fornecer a relação dos consertos para cada jornada de trabalho;
9. 2. Esclarecer à Contratada toda e qualquer dúvida com referência à execução dos serviços;
9. 3. Vistoriar e fiscalizar os serviços executados;
9.4. Avaliar quaisquer alterações no roteiro diário de trabalho, sempre que houver motivo relevante para tal;
9. 5. Delimitar as áreas de trabalho da contratada;

\
9. 6. Pagar à Contratada as faturas apresentadas e aceitas rias condições estabelecidas neste Projeto
Básico;
9.7.

Aplicar sanções e multas à Contratada, nos termos do futuro Edital;

9.8.

Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas da Prefeitura e
disposições deste Projeto Básico;
9. 9. Informar à Contratada todos os acréscimos, decréscimos ou modificações realizadas no parque de
iluminação pública do município;
9.10. Vistoriar e fiscalizar os veículos, os equipamentos de proteção coletiva e individual e as ferramentas dos
grupos de trabalho da Contratada;
9.11. Comunicar ao responsável técnico indicado pela contratada, durante as jornadas de trabalho,quaisquer
solicitações ou irregularidades verificadas nas equipes de trabalho;
9.12. Vistoriar e fiscalizar os materiais retirados e os fornecidos para instalação.
CLÁUSULA DÉCIMA ■ PENALIDADES
9.1.
Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no edital a Administração poderá,
garantido o contraditório e a prévia e ampla defesa, aplicar à detentora do Contrato, segundo a gravidade da falta
cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis:
9.1.1. Advertência, por escrito;
9.1.2. Multa equivalente a 10% {dez por cento), pela recusa em entregar os itens licitados, ou entregá-los
em desacordo com o pactuado, calculada sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, contado do recebimento da notificação;
9.2.
Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o Município, por um
prazo de até 02(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidadeda
falta cometida;
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9.3.
Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar
com a União, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, noscasos de:
9.3.1. ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
9.3.2. apresentação de documentação falsa para participação no certame;
9.3.3. retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
9.3.4. não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
9.3.5. comportamento inidôneo;
9.3.6. cometimento de fraude fiscal;
9.3.7. fraudar a execução do contrato;
24.3.8. falhar na execução do contrato.
9.4. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade
da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar deaplicá-las, se
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87,“caput”, da Lei n° 8.666/93.
9.5. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for ocaso.
9.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeiraque
for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
9.7. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando* se
0 Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais ecomprovados,
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
9.8. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pela adjudlcatária em conta corrente em agência
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco (05) dias a contar da data da
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
CLAUSULA DÉCIMA ■ DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS
10.1 Órgão responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata referente ao Pregão será o Município de Wanderlândia/TO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ■ CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
11.1.

O REGISTRO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa,no
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipótüses:

11.2.

Pelo Município quando;
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11.2.1. 0 PRESTADOR DE SERVIÇOS não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro
de Preços;
11.2.2. 0 PRESTADOR DE SERVIÇOS, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do
Registro de Preços;
11.2.3. O PRESTADOR DE SERVIÇOS der causa'à rescisão administrativa, de contrato
Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei n° 8666/9^e,á}tpraçõ^^ ,
posteriores;
/
11.2.4.

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

11.2.5.

Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso Xll, do art. 78 da Lei n°
8666/93 e alterações posteriores.
11.3.

Pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
11.4.

O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
11.5.

A comunicação do cancelamento do registro do PRESTADOR DE SERVIÇOS será feita por escrito,
juntando-se o comprovante do recebimento.
11.6.

No caso do PRESTADOR DE SERVIÇOS encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Tocantins, considerando-se cancelado o registro
do PRESTADOR DE SERVIÇOS a partir do quinto dia útil, contado da publicação.
11.7.

A solicitação do PRESTADOR DE SERVIÇOS para cancelamento do registro de preço, não o
desobriga da prestação dos serviços, até a decisão finai do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado ao MUNICÍPIO as aplicações das penalidades previstas neste
instrumento convocatório caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
12.1.
E dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de
preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.
12.2.
A emissão da nota de empenho ficará a cargo ua Contabilidade, devendo constar na mesma o
número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao processo administrativo de
licitação.
12.3.
O Setor de Compras solicitará a Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá conter a
autorização do ordenador de despesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
13.1. Indicação da disponibilidade financeira será certificada pela Secretaria da Fazenda, no momentpda^emde serviços.
—'YC-—
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCALIZAÇÃO
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14.1. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e
especialmente designados pelo responsável pelo órgão contratante.
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14.2. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura de Wanderlândia - TO e não exclui nem reduz
a responsabilidade do Compromissário prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
14.3.
A fiscalização da ata de registro de preços verificará se os serviços foram executados de acordo com as
exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:
14.3.1. estando os serviços em conformidade, os documentos db cobrança deverão ser atestados pela
fiscalização do contrato e enviados ao setor responsável pelos pagamentos da Prefeitura de Wanderlândia TO para o devido pagamento;
14.3.2. em caso de não conformidade, será lavrado Termo Circunstanciado de Recusa dos serviços, que será
encaminhado ao Compromissário prestador de serviços para adoção das providências que se fizerem necessárias.
14.3.
quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão ser
prontamente atendidas pelo Compromissário prestador de ^ea'iços.
14.4.
Serão rejeitados pela Administração os serviços que não atenderem às especificações contidas na
proposta apresentada, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REVISÃO
15.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
15.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover
as negociações junto ao{s)fornecedor(es).
15.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s)fornecedor(es) para negoc'ar(em)a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
15.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
15.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
15.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
15.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e cqmprovantês
apresentados; e
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15.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
oMISs^
15.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogaçâo^wrtaTflr
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. / f

V

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA ■ CASOS OMISSOS

v40f/da

16.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei n° 8.666/93, cujas normas
ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ÓRGÂO(S) PARTICIPANTE(S)
17.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
17.1.1. Secretaria Municipal de obra e Serviços Urbanos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA ■ FORO ■ Para todas as questões pertinentes ao presente compromisso de
prestação de serviços, o Foro será o da Comarca do Município de Wanderlândia/TO, com renúncia de
qualqueroutro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de fornecimento, em
três (03) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas instrumentárias para que produza jurídicos e
legais efeitos.
Prefeitura de Wanderlândia-TO,17 de fevereiro de 2022.
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