
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFETTURA MUNICIPAL

JUSCIMEIRA. MT

4I4_9EEESrC!E9.DE!EECaS.g!8q-S
PREGAO PRESENCIAI N'OI'20I8

VALIDADE: 12 IOOZE) MESES

A6 30 (rdnta) djas do nas de maio (05) d.2017. PREF€ITURA IIUNICIPAL OE JUsclMElM
iiscila no C.NPJ sob o no. l!,023.955/000131,3iluada na Awnida Joaquim Mig(el dos
San{os, ho 210 - &nro c4rc - Municlpio de JusciheiE, iesl..lo Gpreentado p€lo P/eisiio
Municipal sonho. MOISeS 0OS SANTOS, bEsil6iro, casado, empr$1io, ponrdor da.6d!la de
id6nridada com RG.n' 5605€,{ - SSP/MT e do CPF/MF.'415345061-8?, esid6nle e
donicili.doa Rua Ronaldo Fidalis Pel€iB 2/O - Caiu. l, - JUSCIMEIRA, .o us das alribuiCdes
que rhe sao coni6dd8, 6 d6 oulro l.do, $ sociedade3 .np€sari8 do@nle denonine.las
amde$erne FoRNECEDOR, LOJA EUREKA LTDA - ME, ilgiL m CNPJ/|VIF sob o ne

03 39.4400001€6. eslab6leid. n Av6nlda Anionio ForeiE sobrinho n'917, centrc, Jaciara-
inr. CEP 78.820-!OO, Este.to Epl*nlada p6lo Sonhor ROBSON GUIMARAES DE OLwEIRA
DUTM, portador d. Cddula de ld.nlrdarr. ne 2969633{, €xt€dkla Fla SESP/UT e do CPF
d-o39.2o1.9oeoe en te€ d. classfic.9lo das prcp6tas aprosnla.las no PGgeo prb
R6gisrro de Prego€ 011,2018, RESOLVEI t gisrEr G prccG pard "R.qllirc d. p..eo p.r.
6nrnt clo d! rnpr.!. p.r. tltun . .wtrb.l .4ul!l9ao d. ..tho dr cdfcCao d. dr6
d. .lmtE|cao rL lr.n!.tt tEE o Xu.iciPio d. Ju.cim.in", corElanl€3 do AFrc | do Edital

do P6qlo peE Res6tro d€ Pr6eG n 0112018 qu. pa$a a l@r p€rls nlsgrante desl. ATA DE

REGISIRO DE PiECos, noe tsmos da Le rP 10 520 d. 17.h julho d€ m02 dos Dec€lG n5
3 565, rte 08 de agosto d. 2om. 3.@3, d€ 20 de d.z.mb.o de 2000, 3.7t4, .h 06 de ab.il ds
2001. 3 s31-de 19 de set4bro de 2001 6 4 342. do 23 do sgoElo de 2002, qu. r€llammlam a
modaril.d. do Pragao e o sisi.m. de Regbto d6 Pr69o3, 6 no qu6 @ub€r, d, lei n! 8 666 de
21 de junho d6 19s3, atuaiiz.da, e dcm.is nmd l€gai3 aplic,veis, modisnte as clausulas e

CLAUSULAI-t'OOBJETO

A D@nte ATA l.m por obelo o "Rogi.tre d. DFgo P.rl co.lEt&ao d. .np6.t p.h lutun
e av.nt!.| .qui.icro d. c.dlco do coni.ctro d. Pl.ct d. !ln.liz.9io d. tt 6lto paa o
runiclpro d. Jo.clm.ld, conlome pl.nilha @nBtante no sn.ro I desle Edirl

CLAUSULAIT -DAVALIDADE DO REGISTRO DE PRECOA

A pGs€nte Ata d. R6!i$o de Pe9o5 liooErA por 12 (doze) me3e3, e pani. da d.ta de sua

2.i D!Bd. o Drazo de v.lid.d. desla Ala d3 Rsqblro d. Pe9o., ! P€ieilu€ Mu.icipal ds
Ju.cmeira nlo 5ed obrgada a lliliarse dos prcdutos Gterido na Clausu a l,

6xcruslamenre, p.o sisteda d€ Regielro d6 Pretos, podendo taza' o atEv€s de outa
licitaglo quando julgar convoni6.l€, sem q!€ €iba €cuGo ou nde.izaaeo de quE6qler

osDdcies ,s sociedad.F .dprs,riaB deteitoras, pod€ndo incusive, c.ncelar esla Ala. na
o@roncia de alqum. das h p61d$ legano.le p.evsias pa|. i.nto garantrd@ as !
dete.loBs. nesle eso o co.lEdildio e 6 amola d€i.sa

Av.roaq!im Misuerd05 sintos,2loocalus+ 73.310 000<&nuro@ius(lmel'a.nt sov b(>la6)3.412.1371

CNPJ ne rs 023 955/0001-31
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CLAUSUIA III . OA UTILIZACAO DA ATA DE RE9ISIRO DE PRE9OS

a pr6$nte Ata, du.ante sua vig6ncia pod€d sd ulili4d. po. qlalqus 6rgdo 0u enlidade da
Adm niskatao qu6.lo t€nha parilcipado do c€nsme lcitaloio, medianle mant4lat60 d€
inl€rossa iunlo a Petelura Mln cipalde Jlacimelra pafa qU3 este aulo.jze e indque os possiveis

fomeedoE! e reopsclivos pE os a 5er6m Pfat cados, ob€d6c6ndo a ordem de classdi@tao e os
quadll.livos a s6Em ocados neo pod.ndo exceder, por 6.9,0 ou entdade. a 100% (cem por

cento) dos qlanlitalNos r€g6lr.dc

3.r o(s) p€rr(s) or6dado(s) p€lo(s) Fom€@do(es) sigiaie o(s) da p.eseni€ Ata de ResBlo de

Prgcos esra sDeciticado no Anexo l. do Edital do PE!,o d011/2018 de acordo @m a

epecllE c rssiri€€o.

3,2 P.a oE lom€ommlc de@ficnt s dBl' Ala. 36reo ob3oNad6 6 aspeclc €lativos aos
pre@s o @ndi96e6 comlarn6s do Ed'lal do Pr.g,o ne01 12018.

3.3 Em cada locime. o, o F€9o unit,tio a s pago sed o @nnade dt propcia de precos

ap@nttd., no PEg,o l*01 1,2018, pela soci€dad€ €mpBsa.i. ddlenlor. d. p.e*nle Ala

CLiUSULA IV . DO LOCAL

Todas as alivijadB nece.srnas a 6recucao do obj.to dsl. Ata do Regislo de fte9os devedo
*r real@d.s m 6spec6 fBi@ s '.sl3bt6B adeq@da3.

CLAUSULA V. DO PAGAIIENTO

s.los pasarenlos dovddo ser reali2a.,os 6m a€ 30 dias .pos a emi$,o da Nola Fis€li

5,2 O pagamento 3sA @dhado em noms da lic lanE wnc.doE. medianlo ordsm bancana, a*r
eiellvado no ban6, .g6nc a. e @nta-conenl6. 6tplicit.dos .m sla PropGta d€ Pre9os

5,3 O Dep.nsmento de comprrs d. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIM eserua-se o

dieito do suspond€r o pagan€niose 06 prcdltdfornocdG @liv.rom em desa@docom 3s

€sDefi€cnes conetantos do Temo d. R.ierEnc a _ Anoxo V do Edila de PEgao

5.a Fav€ndo ero na nota fisc.lfaluE o! cncu.sla.ca que nnpeCa a iqudatto da despesa

aqu€la *ra devolvda ao foheedor c o pagamento lcar6 pend€nle, ate que o mesmo
providencie aB n€ddas sa.eadoE3 N€sla hip6t*6 o prszo paE pagamenlo ncrarce_a
;p6s a Esubnza9lo da siluatSo o! reapreBontaqlo do doclmenlo fis€l nAo acarelando
qualqu€r onus pa.a a Pel€ llE Municipa d€JuschEiB

clAusut-a vr - DAs coNDtoOEs DE PREsrACAoog sERvlcos ,{

> cArus <> 7s310 000+.onaro@lu5.im. ru.ht 8ov b<>166114121371
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6,1- A Protaclo dos aery cos sod €f€llads Ep6s expedl!5o
PREFETUM MUNICIPAL DE JUsc MEIRA reqrisiqao de
Indicado (s) oca (is) paE p6ta960 dos seM9os

6.2- O lome@dor, quando do r€@bimenlo da Bolicit.tlo da ne€38 dade da prestaCao do seruito
emhda peo 0B60 soicitanl6d6v6rd co ocar ns c6pia que necesse.ane.le a acompanhar a
dala€ho.aemquea @beu .l6m da ld6ntifcaqdo dequ€ma6@beu

6.3-A cooia da solcrtscSo, ref€'da ro [eF enEror deverl *' devolvoa ao o€ao EquB lale a

fm d€ ser anexada ao Ep€cnvo pro€s3o

6.4- O fom66dor licare obneado a ale.ds lodo6 os p.did6 eietuados. dlEnte a v g6n.ia desla

Ata de Regisrrc de Pretos

de Eg! ar.oia de emp€iho Pea
!€ry!o' na qua deved (ao) 8er

6.5 As pracas d6v6r,o le€m
J@imdE, an€xo a PrcteituE de

ern€gues na secrctada d€ IntE6lnnu€ no Municipio de

$Ni9o sere d€ 49 (quaenla e oho) hot s ap6 a miss,o d35.6 O p€zo pa6 a peslacSo do

CLAUSUIA VlI . DAS PEIIAIIDADES

Pera imxd€o loral ou paroal d.s condi966 catabelsija! n$ta Ata de Regist@ .le P€96 a
Adhinislra€o po.re.A, gar.ita. a pr6via e amd. d.fee, apli@ es deler'toEs deslt Ata,

s€gondo a 9Bid.d6 da faha con€tidE es *guinles p.nalidades sm poiul2o .Ls demais
sanc56 l€alment6 €biveE:

a) .dY.rlaftir, por ownoi

b) huli! €quivarente a 10% (dez por cer o) pela rec$a da enlEga dos produtos o! Fr
*ta. em d€sa@do @m o 0l. pacruado. elcul9da sobr€ o valor lolal do convato.
r@ hida no olazo mAxmo de 10 (dez) dias @ridos, contado do @bihento da

c) .u.peGlo iemporar a pe6 panicipar d€ llcilag,o e imp.d nento de @ntralar @d a

Preieilu.a MunEDal d€ Jusc mei|a oof um prazo de ate 02 (do s) anos, @nrome ftar a

Aulondade Competent€, em fu.Ato da naluoza e gEvidade de lalta comelida

d)do.l.6Cao de Inidon.id.d. pa.a liclaf o! contEter com . Unilo, Eslad6. Di{nb
F€doEL ou Mu.icipiog 6 d$cGdenclamsnto no slcaF, o! nos sistemas de
cadasrramenros de lornecedoFs a qus 3€ r€lbre o incilo xlv, do ait 4! da Lei nq 10 520

de 17 7.2002 pero prazo de ald 5 (chco) anos, !€m pGluizoda multa Pr€vsta na aln€a
'b desla Causula € d6ma6 cominaCagg l.qas, contomB ddemna o an 7e. da Leiem

' 
@u * 4 *, **""*"@l ,t.k*i, .g""'b,.'c6)rMt/
cNp1r.15023.9r5lo00r.tr \/n
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7.1 Se qlalq@r um dos motivos o@rer por cofipovado imp6dime.lo ou €@nheida rorqa
maior, devdamenle,jusitcado e a6ilo pela PREFEITUM MUNICIPAL OE.IUSCIMEIRA. a
ic{rnt€ dotedora desra Ara lled benl. das pemlidades 3upra.

7.2 As mllta€ clendas noaia Cldusuls s€.!o recolhidaB d rclamente a PREFEITURA MIJNICIPAL
DE JUSCIMEIRA no o€ao d6 10 (daz) d 63 corrldos, contados do Ecebitr€nto da not frcalao
ou, qu.ndo da eieriva @ntrataclo d.scontada dos pagamentos, eventlalmente devidG p€13

AdmiiisiElao da gamnlia ou anda, cobkda judici6ln.rie, nos temos dG SS 2q e 3q, do
ari. 86, da Le nq 8.666/93, @m rm po8l€riorcs slt€ra!6€s

7,a As penal dad* pevist4 n6ta Cl6uslla s€reo toma m€.i€ mot vadrs nos autos do pr@sso
e se6o indelendenles entr€ si, podondo 36r apllcad$ iso.das ou cumll.livanenle, @m
piejuizo das d.ma s sancaes c.biv.is

CLAUSTILA MI! - DO CAIICEIAIIEN'O T'O REGISTRO OE PRE9OS DE FORNECEOOR

O F@ec€dor pod6d ter o eu reoislro d€ pr6!c @ner.dol

8,'l Pd inidawa da ft€l€ilu€ Mon'cip6l ds J$clm€i€, qu.ndo:

a) d€scump as cond96€6 conslantes da At de R.girtrc de PE@6:

e) ds eue 3 6cB5o adm n etr.ttg de @ntEto d.@rede da pHent€ Ala de Registrc de

3.2 O €n@ amerro d€ 69isiro, nes h ptlo!* ecima p6vl3ta3 .s$gu€dos o conlEdit6no e a
amDla deiesa, !6ra lomali2.do por d*pg.lo da auioddEd. compelenle da P6fetura
i\lu.icipal d6 JuscmeiE.

8.3 A pedido do Forn6@dor q!a.do:

a) @mpovar *tar mpdsibililado d6 cump r a3 sngancis da Ala por o@denoa de @sc -
lodulros ou de lorca ma or, dovidam.nl. @mprdado5i

> cArut d 73.410{0oo.oraro@iD(ihe n.mt ptrbcl65)34u 471

b)nAo r.iiEr a BDeri!. Nda d. Emp€nho ou imtrumenlo €quvabnre. no pEa
€5laber6cido pela Adminindco, *m lBlili@tiva acsil6\€li

c) n6o a€ilar ed@i. o preco r€gistr.do, .a hip6l.s dede * lohat sup€nor aquel6
pGtjcados no m€rcado;

dl ror Ez6s de interese pnb ico, dovidam€nto moUvadas 6 iu3l ficadas Pela Adm n strac,oi

CNPJ nt r5 0?l 955/0OOl l1
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b) o eu pr.to r.gi.ll8do.. to.nar, cmprovrddnsnlo, In€xeqoh€l €m tun*o da elev.cto
&3 p..co! & mercado &5 in3unoa qu. compaem o dslo do mttanausquipam€nlo. a
solirleaao do Fom€c€do. ps€ canc€l.mento do€ pret@ r.gb!a&. dc€ra s klrmulada
com arn c.dOmia minima da 30 ($nta) dis!, lacui.d. a AdminBlr.€o a adiado das

D.nalijsdB pBist ! na Cl6G!1. Vll, ca nro sjam acslt€ a3 r&3 do Fdido.

E.a a conunic.do do c€nc.lrnonlo do€ pE9o6 r.gis!5do. *ra ieila F..otlm.nb ou por

@Gpornand., co.n avbo d6 r€c6bim3n!0, Judl.no{€ o cdprownt .0€ auos.

8.5 No cso &.d ionoEdo. inc.rto ou Inaca$lwl o end*9o do Fom.€.&( a @mudc595o
c.l €itr por publaaCo no oi.lb Oficial do &l.do, @cidffindo{G .an6lado{s) o(3)
pc(.(s) 6sbrEdo(3) no di5 3ub..q0ent6 A Flblica9a.

clAusuL rx-o AUToRlz 9loP R^ PREaIACIO OO SERVIgO

A pr€rL.lo do. !.dicG, objeb da Pr...nb Ata de R.gbbo ds ftsto€ 3€rA sulodad{ 6m lodo

ca!o, Fla PREFEITURA MUNICIPA! OE JUSCIMEIRA ou, n. hipal!.. p@iBt. nt cLuslla lll

9,1 A! eni!!... $ A|lto.iae66 d. $rvi9o6, 3!ss dme96e ou c€nq,.m.nl6, toLa @
p€ntrb, .orro, b|).lm.n!., autodzd.! Fl. Pr.tcillr. Munidp.l d3 Julcm€aB oo pero

oEao cquirrsrl. e qu.l bnha lido tacullsdo d uliliatao dedr At d. F|lgislo de Pr690€

c! u6ul x-MF€c llz clo
Flcar! 6po6{El p.l. fscsliz.Co dosl. Ait d6 R.gidro d. F€to! o t conaio p!Ui@
municioal d..t PEiehuE Monicip€l 116 Julcim.iE, sr Eli€l LriLo d. almi!., d*€na.lo @mo
lb..t d. conr.t6, .tr5r!. d. Ponada N' l7o/2017, d€ 0€/08/2017, a q{.1comP.iira didmi..B
d!vrd.! que slgiEm no curlo da aquisiga€d, qus d. ludo dara da.da a Administ-.lao,
conlc.n. .n. 67. de L6i rp a.666€3, com 3!6 ulcd@3 alt€.ae6e,

ctlusut xt. oa oor c^ooRqarENTaRh
A! d..p.s! (l@@ni.! d. 6n!-.tac5o, objoto de.t Lich.do, @Fao a conl. tta eguinle

o2.ll6,l6,a6l.lxtt 7.l07E.a,3.tll,3a.o0 - se.t€tatla d. InnE6ruuB - R€lom. 6 modemia9ao da
sin.liaeao d. lr.tuiio - li.tE 19€

02.06,26.t12.0025.2011.t.3.t11.39.00 - S6c.6tada da r^f.ahnud - rbnui.i9ao c @nerya€o
d. €.t .dd vidnEb - ficha 250

0L0€.1t.1221X,21.2091.!.!.!0.44.00 - S6c€L.ia .l€ hfr*lttllu€ - M.nubndo € €ne€6 @m
o (bp..lem.ro de ,gu. 6 6!€0!0 - frch. 230

>c{rrt<>nsroo00o6ibb@iL(1d.tr n.dbK>166)a12 r}l
CNPI nr $0Il 955/000r-31
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clausulA xI . oas DlsPosl9oEs FlNAls

InrogEm Bia Ara o Ediial d6 Pr€glo para Rsgistro do PEqG ne011/2018,s€us Aneros e e

Proposla de Preco d. sooedade 6mpc3,ri, LoJA EUREMITDAME, no mencionado @name

l2,l Oe c$os om $o3 s.r6o r$olvidos de aco.do co.n . L.i neio 62il, de 17 de rulho de 2002.
D6€r6tG ne3,555 do 08 d€ aoo8lo d€ 2000, 3.693 de 20 de dezernbro de 2000 3.?84, de 06
de abi d€ 2001, 3.931,d. 19 d€ s€tembrc de 2001 3 4.342 d€ 23 d€ agoslo de 2002 e no
que @uber, con a Lein!t,666, d€ 21de junho de 1993€ su.s a!leE96s p6te.iors e ainda
a lei @mplene.lar e 123200€

cliusuLA x t - DA PUALTCACIO

A PREFEITUM MUNICIPAL OE JUSCIMEIF"A prcvi.t6nciari a publica€o, do endo, desla Ata
de Regislo de Pref$ no Jomal onca.l dog Municlpio6 s|. o quinro dia uhl do n& sub6eqErne a

ctausut xtv- Do FoRo

P6.a dinmh quaisqus dlvid.s ou qu€toes elacio..d63 co.n o Conf.lo vinculado . esla
Ucihtao a Uci.||le V€nddoE dew * 3ubodinar.o Fro da J@tiC, C.num, da C.mare de
Ju*im6i6 - MT, ex.luin&, pd mb pdvilegi.do que ior, qualquer oulo. d6d. que nao pos *r
6oMdo amigavelrn€nto:

JuscimiE MT, 30 de mio de 2018

**".t'rd*rff

:J
...l$.-*

LOJA'EU'EKA LTDA ME

CNPJ: 03.339.440,000146

TESTEIUNHAS:

DIII'A CARLOS DE ALENCAR ALVES

> calLrs o 73 3r0 000<xodrto@1u5. h.rn mtsovbro(66)r4121371
cNPr nr 15 023.955/0001-31

NE I/IENDES ALVEg
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RC: lz!997}1

CPF:915.62c00168

RO:0C46.002

CPF:50.!6.191{0

xx
^u 

ro.quiD Mud d6 sznG,210 o ca,us o 7&aroioo<Mt lo@lurdfr.l€.d.se.b.+16613.t2 137r
CNll nr 1t.02!.95s/0o0sr



PREFEflURA I$UNICIPAL DC JUSCIiIEIRA

CNPJ: 15@3955/000131
chGilLraao Fl..l d6 h.n. D.r P6!'odn- Paqid 1 de 1

Loeao. oo0r5fi0 PREGao PRESEI|C| t
I'I5. Lo.h EIJREI(A LTDA. IE

!tr- S-199s - ----9sn[t-e!!q4!..r!P--- - - - - - - - - - - -..q'lq!!. -.9s!#!,,,!!.E,,9e9..----Fls-r-q1------5 nr $ a arcA DrNnnds4o6 rrr@.a qe DFNnndcr

d
v



 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210 <> CAJUS <> 78.810-000<>contato@juscimeira.mt.gov.br<>(66)3412.1371 

CNPJ nº 15.023.955/0001-31 

Setor de 

Licitações 

 

Fls.______ 

 

Ass. ______ 

 

Ass.______ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio (05) de 2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, 
inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 15.023.955/0001-31, situada na Avenida Joaquim Miguel dos 
Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Município de Juscimeira, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade com RG.nº 580564 – SSP/MT e do CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e 
domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus I, – JUSCIMEIRA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades empresárias doravante denominadas 
simplesmente FORNECEDOR, A S SANTOS & CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.113.059/0001-96, estabelecida na Avenida Afonso Pena nº 1100, Bairro Santa Helena, Cuiabá-
MT, CEP 78.049-323, neste ato representada pelo Senhor ALTAIR DA SILVA SANTOS, portador 
da Cédula de Identidade nº 395.469, expedida pela SSP/RO e do CPF nº_390.573.132-00, em 
face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº011/2018, 
RESOLVEM registrar os preços para “Registro de preço para contratação de empresa para 
futura e eventual aquisição de serviço de confecção de placas de sinalização de transito 
para o Município de Juscimeira”, constantes do Anexo I do Edital do Pregão para Registro de 
Preços nº011/2018, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 
2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro 
de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o 
Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

A presente ATA tem por objeto o “Registro de preço para contratação de empresa para futura 
e eventual aquisição de serviço de confecção de placas de sinalização de transito para o 
Município de Juscimeira, conforme planilha constante no anexo I deste Edital.  

 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 

2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de 
Juscimeira não será obrigada a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer 
espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às 
detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a Prefeitura Municipal de Juscimeira, para que este autorize e indique os possíveis 
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os 
quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por 
cento) dos quantitativos registrados. 

3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro de 
Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão nº011/2018, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 

3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº011/2018. 

 

3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº011/2018, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 

 

CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços deverão 
ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 

 

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1Os pagamentos deverão ser realizados em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 

 

5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a ser 
efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 

 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os produtos fornecidos estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo V do Edital de Pregão. 

 

5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Juscimeira. 

 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 
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6.1- A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2- O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do serviço, 
emitida pelo Órgão solicitante,deverá colocar na cópia, que necessariamente a acompanhar, a 
data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3- A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, a 
fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4- O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços. 

6.5 As placas deverão serem entregues na Secretaria de Infraestrutura no Município de 

Juscimeira, anexo a Prefeitura de Juscimeira-MT. 

6.6 O prazo para a prestação do serviço será de 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da 

Ordem de Serviço. 

 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços a 
Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

 

a) advertência, por escrito; 

 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 

c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Juscimeira, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520, 
de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea 
“b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em 
comento. 
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7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isenta das penalidades supra. 

 

7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUSCIMEIRA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação 
ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela 
Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do 
art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

 

7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do processo 
e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 

O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 

8.1 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Juscimeira, quando: 

 

a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 

 

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

 

d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração; 

 

e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de 
Preços. 

 

8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura 
Municipal de Juscimeira. 

 

8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 
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b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 

8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 

 

8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 

 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em todo 

caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA ou, na hipótese prevista na cláusula III 

pelo órgão requisitante. 

9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 

parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de Juscimeira ou pelo 

Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 

 

CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário público 
municipal desta Prefeitura Municipal de Juscimeira, Sr Eliel Leitão de Almeida, designado como 
fiscal de Contratos, através da Portaria Nº 170/2017, de 08/08/2017, à qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

 

CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

02.06.15.451.0007.1078.3.3.90.39.00 – Secretaria de Infraestrutura – Reforma e modernização da 
Sinalização de Transito – ficha 196 

02.06.26.782.0025.2013.3.3.90.39.00 – Secretaria de Infraestrutura - Manutenção e conservação 
de estradas vicinais – ficha 259 

02.06.17.122.0021.2091.3.3.90.39.00 - Secretaria de Infraestrutura – Manutenção e encargos com 
o departamento de água e esgoto – ficha 230 

 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Integram esta Ata o Edital de Pregão para Registro de Preços nº011/2018, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresária: A S SANTOS & CIA LTDA EPP, no mencionado 
certame. 

12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decretos nº3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 
de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e no 
que couber, com a Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda 
a lei complementar e 123/2006. 

 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA providenciará a publicação, do extrato, desta Ata 
de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios, até o quinto dia útil do mês subsequente à 
data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Juscimeira - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente; 

 

Juscimeira-MT, 30 de maio de 2018. 

 

 

MOISÉS DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

FORNECEDOR: 

A S SANTOS & CIA LTDA EPP 

CNPJ: 00.113.059/0001-96 

 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________________                         ____________________________ 

JUSCILENE MENDES ALVES                              DILMA CARLOS DE ALENCAR ALVES 

RG : 1229973-1                                                         RG: 0646-002 

CPF: 915.626.001-68                                                CPF: 559.328.191-20 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio (05) de 2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, 
inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 15.023.955/0001-31, situada na Avenida Joaquim Miguel dos 
Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Município de Juscimeira, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade com RG.nº 580564 – SSP/MT e do CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e 
domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus I, – JUSCIMEIRA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades empresárias doravante denominadas 
simplesmente FORNECEDOR, RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 13.361.238/0001-94, estabelecida na Rua das Violetas nº 774, Lote 02, 
Quadra 34, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, CEP 78.043-142, neste ato representada pelo 
Senhor RAUFER MENDES BARBOSA, portador da Cédula de Identidade nº 4179301, expedida 
pela DGPC/GO e do CPF nº_702.787.251-04, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº011/2018, RESOLVEM registrar os preços 
para “Registro de preço para contratação de empresa para futura e eventual aquisição de 
serviço de confecção de placas de sinalização de transito para o Município de Juscimeira”, 
constantes do Anexo I do Edital do Pregão para Registro de Preços nº011/2018, que passa a 
fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro 
de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de 
agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e 
no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais 
aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

A presente ATA tem por objeto o “Registro de preço para contratação de empresa para futura 
e eventual aquisição de serviço de confecção de placas de sinalização de transito para o 
Município de Juscimeira, conforme planilha constante no anexo I deste Edital.  

 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 

2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de 
Juscimeira não será obrigada a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer 
espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às 
detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de 
interesse junto a Prefeitura Municipal de Juscimeira, para que este autorize e indique os possíveis 
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os 
quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por 
cento) dos quantitativos registrados. 

3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro de 
Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão nº011/2018, de acordo com a 
respectiva classificação. 

 

3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos 
preços e condições constantes do Edital do Pregão nº011/2018. 

 

3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços 
apresentada, no Pregão nº011/2018, pela sociedade empresária detentora da presente Ata. 

 

CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços deverão 
ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 

 

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

5.1Os pagamentos deverão ser realizados em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 

 

5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a ser 
efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços. 

 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA reserva-se o 
direito de suspender o pagamento se os produtos fornecidos estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo V do Edital de Pregão. 

 

5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Juscimeira. 

 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 
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6.1- A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 
indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2- O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do serviço, 
emitida pelo Órgão solicitante,deverá colocar na cópia, que necessariamente a acompanhar, a 
data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 
 
6.3- A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, a 
fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4- O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência desta 

Ata de Registro de Preços. 

6.5 As placas deverão serem entregues na Secretaria de Infraestrutura no Município de 

Juscimeira, anexo a Prefeitura de Juscimeira-MT. 

6.6 O prazo para a prestação do serviço será de 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da 

Ordem de Serviço. 

 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços a 
Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, 
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente cabíveis: 

 

a) advertência, por escrito; 

 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por 
estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 
notificação; 

 

c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Juscimeira, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a 
Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520, 
de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea 
“b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em 
comento. 
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7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, a 
licitante detentora desta Ata ficará isenta das penalidades supra. 

 

7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUSCIMEIRA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação 
ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela 
Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do 
art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

 

7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do processo 
e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 

O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 

8.1 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Juscimeira, quando: 

 

a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 

 

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

 

d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração; 

 

e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de 
Preços. 

 

8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura 
Municipal de Juscimeira. 

 

8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 
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b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A 
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 

8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 

 

8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) 
preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 

 

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em todo 

caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA ou, na hipótese prevista na cláusula III 

pelo órgão requisitante. 

9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 

parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de Juscimeira ou pelo 

Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços. 

 

CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 

Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário público 
municipal desta Prefeitura Municipal de Juscimeira, Sr Eliel Leitão de Almeida, designado como 
fiscal de Contratos, através da Portaria Nº 170/2017, de 08/08/2017, à qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

 

CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

02.06.15.451.0007.1078.3.3.90.39.00 – Secretaria de Infraestrutura – Reforma e modernização da 
Sinalização de Transito – ficha 196 

02.06.26.782.0025.2013.3.3.90.39.00 – Secretaria de Infraestrutura - Manutenção e conservação 
de estradas vicinais – ficha 259 

02.06.17.122.0021.2091.3.3.90.39.00 - Secretaria de Infraestrutura – Manutenção e encargos com 
o departamento de água e esgoto – ficha 230 

 

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Integram esta Ata o Edital de Pregão para Registro de Preços nº011/2018, seus Anexos e a 
Proposta de Preço da sociedade empresária: RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 
ME, no mencionado certame. 

12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decretos nº3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 
de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e no 
que couber, com a Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda 
a lei complementar e 123/2006. 

 

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA providenciará a publicação, do extrato, desta Ata 
de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios, até o quinto dia útil do mês subsequente à 
data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de 
Juscimeira - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser 
resolvido amigavelmente; 

 

Juscimeira-MT, 30 de maio de 2018. 

 

 

MOISÉS DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

FORNECEDOR: 

RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME 

CNPJ: 13.361.238/0001-94 

 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________________                         ____________________________ 

JUSCILENE MENDES ALVES                              DILMA CARLOS DE ALENCAR ALVES 

RG : 1229973-1                                                         RG: 0646-002 

CPF: 915.626.001-68                                                CPF: 559.328.191-20 
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