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ATA Pb REGISTRO I3L PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'' 007/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N" 007/2021,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 001.000214/2021. REGISTRO DE PREÇO PARA
CONTRATAÇÃO Dl EMPRESA PARA O I OKNECi VIENTO PARCELADO DOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA
líTDRÁDLICA E PÁ CARREGADEIRA, PARA AIENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS, FUNDOS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PIAUÍ, pfssoa jundic.1 de direite público,
CNPJ Oú.5.S3.887/0001-21, vomo i^cde administraiív.t na Cidade de Piraciiriic.i-I'l, por intermédio
da Secretaria Municipal de.AdmmUtraçàoe Finauç^is, pess.»a ji iridicadediroitu público interno, com
sede na Rua Rui Barbosa n- 289. centro. Piraairuca-Pl. CNPJ ü6..S33.887/n00l-:21, neste ato
representado pelo Sr. .Vtanool Francisco da Silva. Secretário Munidpal, portador do CTF:
2l7.767.6S.j-53 órgão gerenciador do SRP, doravante demnniniida
DETENTOR/CONTRATANTE, e de oufro lado. a empresa DIAGONAL - LOCACÃO DE
VEÍCULOS LTDA. CNP): 12.23i.343/0fl(n-46, sediada na Rua Clodoaldn Freitas, 1043, Bairro
Centro Norte, leresina-Pl. representada peloseuSódp-.Adiiiinií.irador Sr. José Bezerra Ver.is Júnior.
CIT: 551 .894.583-.j4. RG: L263.S49 SSl'-|'l, doravante denominadas
BENEFICIÁRIA/CONTR.^STADA. com lundanicnto no Processo Admini.strntivo n"
001.000214/2021, Pregão Eletrônicon.'-007/2021. na, forma da Lei n'-10.520. de 17/07/02 e. Decreto
Federal 5.450, de 31/05/2005, Decreto Federal 5.504, de 05/08/2005, Lei Estadual 6.301 de
07/ÜI/13.Dec. Estadual n** ll.3-lfj de30/03/04, Decret».» F/sladual 11.319/04. subsidiariamenlea
Lei rT 8.666/93. e demais uormai-s psrcinentes ao objeto d" certame, para REGISTRO DE
PREÇO PAIU\ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO
DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIR.A, RETROESCAVADEIRA
HIDRÁULICA E PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS, FUNDOS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PL

I-OBJETO

O objeto desta Ata é o registro d«>s preços resultantes da> negociações oriundas do J'ix'güo
Eletrônico n® 007/2021, com objetivo dedisponibili/ar .i Preteitura Municipal de Pirncuruca e/ou
Órg.íos aderente.s, preços para po-sterior e oportuna contratação de empresa para REGISTRO
DE PREÇO PARA CONTRATAÇ.ÃO DE EMPRESA PARA O FORjNECIMENTO
PARCELADO DOS SERVIÇOS ÜE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIR.A,
RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE
PlRACURUCA-PI. - a .serem entregues em .sua lotalidaile, parctladamenle ou não o.s preços
registrados nesta Ata.

l.I Asdespesas correrão por conta derectirsu.s oriundos coniorme sogue;
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SECRETARIA MUNICIPAL ÜE Af^ÍT
MNANCAS

I'ROI'UIO

O LOTE DOS MATERIAIS SHIÃO DE .ACORDO COM O TERMO DE REFFRFNn A

UCITANTE: DIAGONAL - LOCAÇÃO DK VEÍCULOS I.TDA, CNPJ; l2.231.343/QP01-j6

LOTR 1- LOCAÇAO Dl. TK.ATOK DEESTEIRA !• KimiOESCAVADIilRA

ITEM DESCRIÇÃO DOXIEM MARCA ÜND QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

.a LOCAÇÃO DETRATOR DE
ESTEIRATlI\>t»,SFNfXT
yCK A.S DESPiiSA.sro,V.

OI'Elt\DOR, LOMIiUfníVlU,
E MANUTENÇÃO
CORRERÃO TÜK CONTAU.\
CONTRATAOA-

MOD£LO:TRíVIOI! Df

ESTEIRA D6

A,\0; 2PICt

c:Ainti'iLL\R MORA 3011 RS 249,90 RS 124.95(1.01»

02 LOCAÇÃODERCmO
ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA, SENDO OLE
ASDI^SriLSASCOM

UPERAD(.1R, COMBUSDVEL

EMANUIENÇ.ÃO
CORRBiÂO TORCONTA DA
CONTRATADA.

MODIXO;

RITROF-SCAVADEIR-A 5í!0N

ANO;.TOIA

CASE HORA VW KS H9.fií> .RS"4.'Vyi,(W

OT PÁCARRPXIADEIRA,
fOTENGA MINLMA DE 125
HP.SENDOQUEAS

nnsi^iLSAS COM 01'eraix'r.
CO\rauSTÍVKI, E

MANUTENÇÃO CORKIiRÃl?
TOR CONTADA

CCiNTRATAD.A.

MODELO. PA

cakri;c;adkika «4k

ANO;2ni«

CWERITI.LAK HORA '(Kl RS 189,80 RS 91 '«um»

VALOR TOTAL LOTE 1• R5 IW.750.00 (duiL-nla* t* novwiU «i^uiitra miisi-tviitilos PdmiucnUi rcms)

1.1.1 - Os bens, abjein clc.-st<i lidiaçàn será stil)óir.du diretaim^ile á(.s) detenlora(s) da(s) Ala(.s)
de Registro dc Preçctó, sem a cobrança de encargos, ahtgiíeres c»u ônus. de qualtjuur nalun-za.
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coniormea disposição dos iole.s. itens e subitejti; o ainda indicações coii-slanles das relações do
anexo I deste edital.

1.1.2 - Todos os ônus decomniles do reparo ou subslituição de tnatcriais fornecidos deverão
ser realizados à.s exclusivas expensas da(s) delenlorai.s) da(s) Ata(.s) de Registro de Rreços, sem
quaisquer ônus ou encargos para o Contratanlc. e vievenin ser reali/ad.is no prazo máximo de
05(cini"v>) dias úteis, contados do pedidoformal das iinid..idos usuárias ao(.s) detentor{cs),
7 - O.s serviços e se foro caso cs materiais deverão ser entregue, apôs solicitação formal,
gerenciado pela PREriilTURA MLMCIPAL Dll PIRACURUCA - PI para qualquer das
unidades dos órgãos e entes estatai5(s) no.s endereços indicados pelas unidades requisitanles,
dentro do Municípiode Piracunira - PT. Casoa solicitação refira-se ò entrega n ser realizada em
municipio.s diversos, a{s) dctenlora(s), caso necessário, deverão acrescer os cusln,s
exclusivamenle indispensáveis relativos ao frete, valores que deverão pa.s.sar sob o crivo do
órgão/ente solidtante.

13 - Desde a data da assinatura da(s) Ala(s) de Registro de Preços, a{s) delerilora(s) se
obnga(m) adotar todas e quai.squer providências que forem necessárias para assegurar a
satisfatória prestação dos servlçcis objeto desta Ata, tle forn^a que, em nenhuma liipótese, o
abastecimento das diversas unidades requisitanles sotram qualquer soluçãode continuidade.
1.4 - A Preleitura .VIunicipai de Piracuruca não sc obriga a íirmar as contratações que poderão
advir do Registro de Preços, íicando-Ihe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitaçôe.s, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.

2. DASOLICITAÇÃO. EDA PRESTAÇÃO DF. SERVIÇO EDO FORNECIMENTO

2,t, Da Solicitação;

Os órgãos/entes de\erão emitir Ordens de serviços (OS) - ou instrumento equivalente -
contendo quantidade, discriminação do material, preço unitário e total e prazo de fomecimenlo,
com conseqüente Empenho Prévio, aos detentores da .Ma, depoi.s de consulta formulada ã

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, responsável pelo gerenciamento do Sistema.

2.2, Da Prestação de Serviço
Ca.so seja necessário prc.staçao de serviço relativo ao objeto desta Ata os órgãos/entes deverão
emitir Ordens de ser\'Íços (OS) - ou instrumenlo equivalente - contendo quantidade,
discriminação do material, preço unitário e tola! e jmazo de fomecimenlo, com con.sequente
Empenho Prévio, aos detentores da Ata. dcp<>i.s de consulta formulada à .Secretaria Municipal
de Administração e Finanças, responsável pelo gerenciamento do Sistema.
Os serviços serão execulada.s em conformidnde com ci Projeto Básico/ Termo de Referência nos
prazos e especificaçõescorno ,se .iqui estives'^c trar.Si iHii,

3. DO SERVIÇO

3.1 Os produtos/serviços, a ser fornecido, no ca.so de não estejam previ.slos na subsliluição dc

Pl^íhbirUR.^ MU\iLII'AL 1)1 ! ,„;UhV,í.i
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acordo com oTermo de Referência, deverão ser precedidas de autorização prévia do Selar do
Manutenção e aprovados pela Direção Administrativa cia 1'releitura Municipal de rtracuruca,
e em total conformidade com as especificações consiaiiles do anexo I do edital de Prc^àn
Eletrônico ern tela.

4. VAJJDADE DO REGTSTRQ DE PREÇOS

4.1 Oprazo devalidade do registro depreços será de 12 (doze) meses, contados apartir dadata
da publicação da respecti\ a Ata, podendo .ser prorrogada, por até idêntico período, desde c]iic
haja interesse da Administração, devidamente iustificadj eaceitação da parte, conforme prevê
§1" do art. 3' da Lei Estadual n'-" ft.30i de 07/01/13 c/c o parágrafo imico do art. 20 do Decreto
Estadual n"11.319/05.

4.2 A(s) detentoca(s) (Empresa) cia Ata de Registro dePreços deverá mani/estar, porescrito, seu
eventual interesse na prorrogação doajuste, antes do término da vigência desta Ata. Aausência
du pronunciamento, deniro do prazii, dará ensejo ã Adinmisiração, a seu cxxlusivo critério, de
promover nova licitação, do lote, item e/ou subitem. Jescabcndo à detentora o direito a
qualijuer recurso ou indenização.

4.3. A PREFEITURA MU,\1C1PAL DE ITRACURUCA - I'IAU1, no atendimento de interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o caso, prossiga na
execução doajaste, pelo período de até 90 (noventa) dias, a fim cie seevitar brusca interrupçân
nos senõços, caso esta AUi com força de contrato não seja prorrogada, na forma do subilein
acima.

5. PRAZOS E LOCAIS DK ENTEREnA

3.1. Aempresa detentora do registro de preços deverá executar os serviços no local indicado
pela secretaria requisitanti' até1)3 itrês) dias úteis, contados doenvio da ordemde fornecimento,
sob {.lena de cancelamento dos mesmos.

5.2 Para retirada de cada OI- e nota de empenho ou mesmo aCarla Contrato perante a unidade
rei]uisitante, a detentora da Ata de Registro de Preços, caso exigido por lei e a critério da
Contratante, deverá apresentar a CND e o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (documentost)riginnis).

6. UNIDADES REOUISITANTES;

6.1 O objeto desta licitação poderá ser requisitado pela Preteitura Municipal de Piracuruca ou
pela.s Unidades Federais, í.stadiiaise municipais por meios dasSecretarias de Estado, inclusive
entidades da Administração indireta interessadas, riuranle j sua vigência, desde que com a
devida anuência da(s) detenlorafsj.
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7. PENALlDAnFS

7.1 Aiidrante deixar de enlref^ar adocumentação exigida para o certame ou apresentar
documentação (aisd, ensejar oretardamento da execução tio '̂u objeto, não mantiver aproptxsta,
íalhar ou fraudar na execução doContrato, comportar-r>e de modo inidòneo ou cometer (raiide
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a rk.EPfiirUUA MUNICIPAL DF.
PlRACURUCA - PIAUÍ, impedindo de licitar c/ou contratar pelo prazo de até 5 (cinco^ anos,
garantida a ampla defesa, e sem prejuízo das inultas previstas neste Edital e das demai.s
cominações legais.
7.2 As penalidades adminislratíva.s apliçávois àcontratada, previstas nos arLs. 81,87,88eseus
parágrafos, todos da Lei Federal n" 8.666/93.

7..». .A multa de mura a ser aplicada por .itra,«o injustificado na execução do contrato, será
calculada sobre o valor do.s bens e/ou serviços não coiiclurdos, compelindo sua aplicação ao
titular doórgão contratante observando osseguintes percentuais;
u) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15
(qtiinze) dias; c

t>) d.e 0,5% (cinco Jéiimos porcento), pordia deatra.so a partir du 16'" (décimo sexto) dia, até
o limite eorre&pomienie a 30 (tniUa) dias e;

c) de 1,0 (um pt>r cento), por dia de atraso a partirdo 31" dia (Irigésimo primeiro dia. atéo
limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a conlraluníe rescindirá o contraio
correspondente, aplicando á contratada asdemais sanções previstas na Lei Federal 8.666/93.

7.4. Será aplicada a multa de1,5% (um e meto porcentro) sobre c> valorda contratação, quando
a contratada:

ü) prestar informaçõc.»; inexata.s ou obstacular o acesso d fiscalização da contratante, nu
cumprimento de suas atividades;

b) desatender às determinações da fiscalização da contratante; e
c) cometer qualquerinfração àsnormas legais federais, estaduaise municipais, respondendo
ainda pelas multas aplicadas pelo.s órgãos competentesem razão da infração cometida.

7.5 5. Será aplicada multa de 2% tdois poj cento) .sobre o vaim' da contrafação quando a
contratada:

a) executar os serviços cm desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou
especificações, independentemente da obrigaçãode fazeras correções necessária, às suas

expensas;

tu não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência,
negligência, impericia, dolo ou má-lé, venha causar danos à contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados;
Cl praticarporação ou omissão, qualquerato que, por imprudência, negligência, impericia,
dolo ou má-fé, venha a cau-sar dano.s à conlrnt.intc ou a terceiros, independentemente da
obrigação da contrat.ada em reparar os danos causados.
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7.6 ADVERTÊNCIA

ul ô Aplicação da pünaliddcte de advorlciKía aerã efctuadíi nus seguintes casos:
a.I) dcscumprimentü das obrigações assumidas contraluolmcntc ou nas licitações, desde que
acarretem pequeno prejuízo ao Estado do Piauí, independentemente da aplicação de multa
moratória ou de ineveciiçâi.i cuntratual, e do deverde ressarcir o prejuízo;
u.2> execução insatisfatória do objelu contratado, desde quea sua gravidadenão recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
a.Ji outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das
atividades dacontratante, desJc que não sejam passíveis dva]'*licação das sanções desuspensão
temporária e declaração de inidoneidade.

7.7. IMPEDIMENTO DE LICITAR ECONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
a) o impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA MONICIPAl. DE

PIRACURUCA - PIAUÍ pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimpiomcntu.s
culposos prejudicarem o procedimento licibttório ou a execução do contrato, por fatos graves,
cabendo defesa previa, noprazo de05 (cinco) dias da djt.i do leccbimento da inliníação;
bl a penalidade de impedimento de licitar econtratar nosseguintes prazose situaçõc.s: b.l)
por 01 (um) ano nos seguintes casos:
b.l.l) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e ná licitação que
tenlta acarretado prejuízos significativos para a PKEFEITUIUA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
- PIAUÍ;

Iv I.?.) execuçãoinsalislatóriu Jo objeto de.sle ajuste, se antes tiver havido aplicaçãoda sançãode
advertência,

b.2) de 01 (um) até 03 (trê.s) anos:
b.2.1) quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela
contratante;

b.2.2) deixar deentregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame;
b.2.3) ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
b.2.4) não manter a proposta.
b..l) por mais de 03 (três) até 05 (dnco) anos, quando a contratada: b.3.1) não concluir os
bens/serviços contratados;
b.3.2) falhar ou fraudar a execução do contrato ou com qviatquer outra inegularidade.
contrariando disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no
prazo determinado pela contratante;
b.X3) cornportar-se tie modu inidòneo ou cometer fraude fÍM-al ou cometer quaisquer outra.s
irregularidades que acarretem prejuizo.s ao Estado, ensejando a rescisão do contrato ou
frustração do procedimento iidtatório;
Cl independentemente das sanções advertência, multa e Impedimento de licitar c contratar
com o Estado do Piauí, a licilanfe ou contratada está sujeita ao pagamento de indenização por
perdase danos, podendoainda a contratada propor que seja responsabilizada:
c.l) dvilmente, nos termos doCodigu Civil;

I' oil l'»il «t* -r J0« V--.—
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C.2) perante os órgãos incumbidus de físcalizavào J<is auvidadcs coíitraladas ou cto exercício
profissionala elas pertinentes;
C.3) criminalmente, na fonna da legislação pertinente.

7.S. Nenhum pagamento será feito ao executor do.s serviçtis que lenha sido multado, antes
que tn! penalidade .seja descontado de seus haveres.

7.9. As sanções serão aplicadas pelo Presidente da PREI-CITURA MUNICIPAL DE
PIRACURUCA - PIAÜI, após garantida prévia c ainpía dolosa ã contratado, nt) r»í.spectÍvo
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidadc, cujo
prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme§ 3"do art. S7da Lei Federal
n'' 8.66b/93.

7.1Ú. As multas administialivas previstas neste instrumento, não têrn caráter compensatóno e
assim, ü seu pagamento não eximirá a contratada de responsabilidade por perdas c danos
decorrentes das infrações cometidas.

7.1 J Das decisões de aplicação das penalidades, caberá recurso nos termos do inciso XVTT do
art. 4-da Lei 10.520/02 c/c art. 109 da Lei federal n" 86nfi/y3, observados os prazos fíxado.s no
primeiro dipliuna;

7.12 Os recursos devem ser dirigidos a maior autoridade da unidade que praticou o ato
recorrido, protocolizados, nos dias úteis, no horário de expediente normal.

a) Serão conhecidos os reajr.so.s enviados pelo carreio, telex, f.ic-.simile, correio eletrônico ou
qualquer outro meio de comunicação, desde que, dentro d<t prazo previsto em lei, a peça inicial
original seja devidamente protocolizada no órgão rompeleiile.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBÍETO CONFORME PREÇOS
REGISTRADOS NA ATA;

8.1. Oobjeto da Ala de Registro dePreços será recebido pela unidade rcquisilante, consoante o
disposto no artigo 73, inciso li. da Lei n^Sftõó/yS. c.mi asalU'rarões introduzidas pela Lei federe!)
n"-' 8.883/94 edemais normas pertinentes, dependendo da nece.ssidade ecomplexidade doobjeto.

8.2. O fornecimento do objeto registrado ocorrerá na unidade roqulsitanle ou local por ela
designado, conforme discriminado na OF ou me.smo no histórico do Nota de Empenho prévio,
acompanhado da fatura ou nota fiscal de serviços.

9- CONDIÇÕES DE PAGAMI NTO

9.1. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da data do fornecimento do

Hw, tr.il 'i" sXiriíM • riitim;;! »l 111 -l.' ' ii . . ... ,,, . . . .IQÍIÇ '
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objeto, assegurado que fica os valores de atualização por atraso no pagamento.

9,1.2. Caso venha ocorrer .t necvssidaile lie providências .coniplementares para cumprimento
das obrigações por parte da dctenlora da Ata, a tluência do prazo será interrompida,
reiniciando-se asua contagem a partir dadata em que o.stas forem cumpridas.

9.2. O pagamento será efetuado preferencialmente por crédito em conta correnfe.
excepcionalmente, pc^r cheque nominal, observados ostermo.'; da legislação vigente.

10. READEOUACÀO DF PURf-rx;

10.1. Durante o periodo de vigência da Ata de Registro de Preços, os preçus não serão
reajuslaciüs, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequaçâp dos preços vigentes
conforme previsão edilalícia ou em face da superveniência de normas federais ou municipais
aplicáveis à espécie paraa praça de Piracuruca - PI.

1(1.2. Odiferencial de preço entre a pwpu.sla inidal da delenlora oa pesquisa de mercado
efetuada à época da abertura das propostas. be.m como eventuais descontos concedido'; pela
detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da Ata de
Registro de Preços, assegurado que fica o rcajustamcnLo apôs doze (12) meses..

iU.2.1. Durante a vigência da Ala. os preços regislrados dcnerão permanecer compatívei.s com
os preços de mercado. Independente de provocação da Prcfeiiura Municipal de Piracuruca, no
caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a dctenlora obriga-se a
conuinicnr o novo preço que substituirá o então registrado, podendo esta agir de oficio.

l0.2.l.l.Caso a detentora venha a selocupletar com a redução efetiva depreços de mercado não
repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevidamente.

10.4. Oacompanhamento dos preços pela Preleitura .Municipal de Piracuruca não desobriga
as unidades requisilante.s deefetivarem pesquisa demercado previamente à contratação.

11- RESaSÂO DA ATA DF REr.l.STRQ DF PREÇO»^

AAta de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses aviianle de.scrilas.
11.1. Pela empresa DIAGONAI. - l.OCAÇÂÜ DE VEICULOS LTDA, CMPj: 12.231.343/0001-
46, quando:

11.1.1 adetentora não cumprir as oluigações constantes da Ala deRegistro de Preços;

11.1.2. a detentora não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou nSo retirar o
insírumentü equivalente no prazo estabelecido, sea Administração não aceitar sua ju.stificativa.
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11.1.3. a detentora der causa à rescisão adinini.strativa de contraio decorrente do Registro de
!ÇOs;

11.1.4. em qualquer das hipóteses de incxecução total ou parcial da ala (OF ou NE);

11.1.5. os preços registrados se apresentarem supcriore.s aos praticados pelo mercado e .i
detentora não aceitar sua redução;

M.1.6. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificada.s pela
Administração;

11.1.7. sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de
habilitaçãoe/ou qualificação exigidasna licitação.

n.1.8. a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item
anterior,seríí feita pessoalmente ou por corrc.spondência com .ivisn de recebimento ò Detentora,
juntando- se comprovante aos autos que deram origem nu registro de preços^ íNo caso de ser
ignorado, incerto ou inacessível o endereçt> da detentora, a cinniinicação será feita por
publicação no DOE/PI, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado
dez dias após a publicação.

11.2. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata dc Registro de l'reços, sem prejuízos das
.sanções cabíveis.

11.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada
com antecedência de .30 (trinta) ilia.s, facultada a .Administração a aplicação das penalidades
previstas neste instrumento contratual, ca.so não aceitas as razões do pedido.

11.2.2. A rescisão ou suspensão da prestação dos serviços com fundamento no artigo 78, inciso
XV (por fato da contratante), da Lei h" 8666/93 deverá ser notificada expressamente a
contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

11.3. A Prefeitura Municipal de Piracuruca a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitanles classificadas, para assumirem o furnecimentu do objeto da Ala de Registro de
Preços, desde que concordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s)
detentora(s).

12. AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVICO.S. OBIETO DA ATA E

EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO:

12.1. O objeto da .Ata de Rcgi.stni dc Preçíj.>> serão autorizadas, caso a caso, pelo Titular da
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Pasla a qual pertencer a unidade roqin,sitanle ou por quem aquele delegar competência para
fazê-lo. oiediante previa e obrigatória pesLjuisa de prc\'i>s, onde se veriiique que o prcçu
registrado em ala enconlra-sc* compatível com o de mercado.

MJ.. Aemissão da OS e Nota de ilmpenho, .sua rotilicavío uu cancelamento total ou parcial,
bem como a eiaborat^ào de contratos, quando couber, serão, igualmente, autorizados pelo
Titular da Pasta à qual pertencer a unidade requisitante ou por quem aquele delegar lat
competência.

12.3. A contratação do objeto com preço registrado em Ata por entes da Administração
Indireta, obedecerão ás mesmas regras dos subiten.« anierioio.s, sendo competente para Ia! o
Diretor/Superintendente da autarquia ou Presidente da companhia interessada, ou, ainda, a
autoridade a quem aqueles liouverem delegado os respectivos poderes.
12.4 Caberá ao Setor de Engenharia da PMP a responsabilidade pela fiscalização conlralua) e
recebimento, dos setviçQ.s.

13. DISPOSIÇÕES CFRAIS

13.1. O compromisso do aquisição de bens só estará Ctiraclerizado mediante recebimento da
nota deempenho, carta-contrato ou insirumenlo equivalenle, decorrente da Ata do Registro do
Preços.

13.1 Osórgãos e entesque aderirem a esteRegistro níio so «jlrrigam a utilizar exclusivamente
o registro de preço, uma vez tjue este não apresenta compromi.sso do aqui.siçào, podendo
cancelá-Io a qualquer moinento, desdequejulgueconveniente ou oportuno,semque taldecisão
caiba recurso desua detentora ou qualquer indenização porparte do Estado.

13.3 Os preços registrados, nos ternm.s do § 4"-' du artigo 15 da Lei n*-' 86bòy93, têm caráter
orient.itivo (preço má.ximo). A pesquisa de preço realizada deverá constar no rcfqxjcüvu
processo de pagamento,

13.4. üs pedidos àsdetentoras da Ata, deverão ser efetuado.s através deOFou simples Nota de
Empenho, protocolizadu.s ou enviados através de "fac-símile" ou outra forma semelhante, deles
con.stando; data, valor unitário e quantidade, local para entrega, c.irimbo e assinatura do
re.sponsável da unidade requisitante, e. ainda, data., hora e idenliflcaçào de quem os recebeu,
juntando-se suocópia no.» processos de liquidação e de n-quisição.

13.3 Adetentora fica obrigada natender todos ospedidos efetuados durante a vigência da Ala
de Registro de Preço.s. e demais acréscimos necessários conforme disposição legal.

Caso os serviçu.s prestados não correspondam .is especificações editalidas e desta Ata,
serão rescindidos, sem prejuízo da aplicação cias .sanções previstas noeditai e nesta Ata.
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13.7 Opreço aserpago pelos órgãos eentes co vigente na ilata em (.jue o pediiio for entregue
à detentora da Ata do S.R.l'., independentemenh-* da data de entrega do produto na unidade
requisitante, ou de autorização de rcadcquação através do Sistema de Registro de IVeços da
Prefeitura Municipal de Piracuruca, nesse intervalo de tempo.

!3.» .\a hipótese da detentora da .Ma de Registro de Preço.s -.c negar a receber o pedido, este
deverá ser enviado pe!« Correio, \ ia AR ou sob registro, considerando-se como efetivamente
recebido na data 24 (vinte equatro horas) da data da postagem, para todo.s os efeitos legais.

13.0. A detentora da Ala de Registro de Preços deverá comunicaj' à empresa DIACO.NAt. -
LOCAÇÃO DE veículos LTDA, CNÍPJ: 12.231..343/0001-In, toda equalquer alteração nos dados
cadastrais, para atualização.

13.10, A.S alteraçôe.H contratuais obedecerão à Lei n- tí666/93i e suas alterações ou legislação que
as vierem a substituir.

13.11. Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do materialconforme definido na sua
proposta e aceita pelo pregoeiro, sem prejuízo de tod^HíTílçposiçrjes previstas no Código do
Consumidor.

13.12. Para solucionar quaisquer queéhws oriihfCbis ddslci .-Ma
de lei. o Foro da Comarca de Pírnuuruca, obscr\utM,<; i s dispo>
32 da Lei n° 8666/93.

Piraairuca-PI, U5 de maio de 202'
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