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Processo Administrativo de Licitação no. 1512020
Pregão Presencial para Registro de Preço no. 01 12020

TERMO DE ATA TRO DE PREÇOS

Termo de Ata de Registro de P
Vigência: 12 (doze) meses
Objeto: Registro de Preços de produtos químicos para
tratamento de água atendend de Tratamento de Agua de
Galileia,N/G.

entre si fazem o SAAE de
IMICA INDUSTRIA E

químicos para trata
objeto a Futura aquisição
mento de água atendendo

as necessidades da Estação de Tratamento de Agua de
Galileia,MG.

O SAAE de Galiléia, Estado de [Vinas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno,
sediada na Rua Aven ida Oito de Dezembro, no. 419, Centro, inscrito no CNPJ sob o n o.

20.857.07410001-56, neste ato representado pelo seu Diretor, Sr. Jonatas lVlelo Baltar,
brasileiro, casado, residente na sede do SAAE, doravante denominado simplesmente
ORGÃO, e a empresa HIDROQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉnCIO LTDA, CNpJ:
09.145.060/0001-77, estabelecida à Rua Das lndústrias, N" 437,na cidade de Timóteo,
Estado de [Vinas Gerais, representada pelo Sr. Alexandre Lima Alves, inscrito no CPF
sob o no.: 123.235.616-69 e RG lVlG 18.607.918, daqui por diante denominada
simplesmente FORNECEDOR, com base no Processo Administrativo de Licitação
Pública no. 1512020, [\4odalidade Pregão Presencial no: 0112020, e de acordo com a Lei
Federal no. 10.520/02, conjugado com o que coubera Lei Federal no.8.666 de 21 de
junho de'1993, resolvem celebrar o presente Ato Administrativo, observadas as
cláu su las e condições a segu ir en u n ciadas:

ÜLÂUSULA PRIMEIRA - OBJETO - a presente Ata tem por objeto o registro de preços
dos produtos especificados nos Anexos do Edital de Pregão n.o 01 l2O2O, que passa
constar nessa ata como Anexo constando somente os itens vencidos pelofornececlor
acima identificado, fazendo parte, para todos os efeitos, desta Ata com os preços
adjudicados e homologados como consequência da realização do certame.

CLAUSULA SEGUNDA - VlcÊNcn Do REGISTRO DE PREÇoS - o regisrro de
preços formalizado na presen
da data de sua publicação.

te Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados a parlir
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CLAUSULA TERC EIRA - GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -

o Org ão Gerenciador da ata de registro de preços será o Diretor do SAAE, facultado

cada administrativa participante gerenciar a sua cota definida no Termo de Referência,

que se responsabilizará pelo fiel cumprimento dos ditames da legislação vigente.

CLAUSULA QUARTA - PREçOS REGISTRADOS - os preÇos registrados, as

quantidades e as especificaçõeê dos produtos/serviços registrados na presente Ata

encontram-se indicados nos Anexos que integram essa Ata de Registro de Preços.

prazo de 05 (cinco) di

estando as obrigações
Referência, ao edital e à

CLAUSULA QU INTA_CONTRATO.A critério do Setor requisitante do orgão licitante,

obedecida à ordem de classifi o licitante vencedor, cujo preço tenha sido

registrado na Ata de Registro do para assinar o contrato, no

asú recebimento da convo caçao,
sta, aos lances, ao Termo de

S.1 - o Sistema de Registro de Preços não obriga a compra/serviços, podendo a

Administração promovei a aquisição em s de acordo com suas necessidades,

con si d era n do os q u an titativos meramen te referen ci ais;

5.2 - a autarquia não está obrigada, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de
preços, a firmar as contratações que dela poderão advir, podendo reallzar licitaçÕes

espãcíficas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao beneficiário do registro

de preços a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

5.3 - o direito de preferência de que trata a subcláusula anteriorpoderá serexercido
pelo beneficiário do registro de preços quando o orgão licitante, apos realizada a

iicitação específica, conétatar que o preço obtido é igual ou maiorque o registrado ou,

apos negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando

ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;

5.4 - os preços ofertados e registrados poderão ser revistos nos termos do afi. 65 da

Lei Federal n". 8.666/93;

5.5 - a presente Ata de Reg
entidade da Administração

por qualquer órgão ou

prévia consulta ao SAAE,
que rege a matéria.

impostas na legislação

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO - o pagamento será efetuado na forma definida

no Edital, clepois de emitida a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo

fiscal do contrato ou orgão gerenciador da ata, comprovado o recebimento, observado

o estabelecido no art. 5o da Lei Federal no. 8.666/93, e desde que não ocorra fator

i mped iti vo provocado pel o Forn ecedor Regi strad o;

6.2 - os serviços deverão ser executados e os produ

no Termo de Referência e no edita;
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6.3 - a autarquia não receberá produtos ou serviços fornecido em desacordo com o
definido no Termo de Referência, Edital e esta Ata, sem prejuízo da aplicação das
san ções previstas no ato convocatório;

6.4 - nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de
liquidaçãoqualquerobrigaçãofinanceiraquelheforimposta, em virtudede penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços;

6.5 - o pagamento só será realizado apos a comprovação de regularidade da mediante
a comprovação documental da
Nacional, a Seguridade Social, o
licitatorio.

manutenção da regularidade perante a Fazenda
FGTS, exigidas na fase de habilitação do certame

CLAUSULA SETIMA ORGÃO GERENCIADOR o orgão
gerenciador desta ata de o que integra a estrutura
organizacional do SAAE, to das cotas para cada
Secretaria, sen do responsa dicação sempre que solicitado, o
nome do detentor da s dos serviços registrados
observados a ordem de na licitação;

7.1 - o orgão gerenciador deverá observar para que, durante a vigência da presente
ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;

7.2 - o órgão gerenciador deverá conduzir eventu ais procedimentos administrativos de
renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
nrercado, e de aplicação de penalidades;

7.3 - caberá ao o órgão gerenciador o acompanhar a evolução dos preços de mercado,
com a finalidade de verificarsua compatibilidade com aqueles registrados na ata;

7.4 - compete ao o órgão gerenciador acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
condições ajustadas na presente Ata de Registro de Preços;

7.5 - compete g

- o fornecedor que
icitação obedecerá
gao;

8.1 - providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo Orgão Gerenciador referentes às condições firmadas na presente
Ata;

8.2 - viabilizar o atendimento das condiçôes firmadas a pa r da data da publicação

I

presente Ata;
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8.3 - manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
habilitação exigidas no Edital;

8.4 - obrigar-se caso necessário ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento),
estipulado no Edital, conforme § 1o do art, 65 da Lei Federal no. 8.666/93.

CLAUSULA NONA - PENALIDADE execução total ou parcial do objeto, a
autarquia poderá, garantida a prévia icar à licitante vencedora as sançôes e

penalidades previstas no edital;

CLAUSULA DÉCIMA . ALTE DE REGISTRO DE PREÇOS - A
presente Ata de Registro de poderá sofrer a terações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da L ederal no 8.666/93;

10.1 - serão considerados comPatíveis com o mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores a média
gerenciadordo registro de p

pela autarquia, por intermédio do orgão

10.2 - quando o preço i superior ao preço médio
praticado no mercado, o ó detentor da ata, por escrito,

redução do preço registrado, adequ á-lo aos n íveis aceitáveis;

10.2.1 - caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do

compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes,
visan do igu al oportu n idade de n egociação;

10.3 - quando o preÇo de mercado tornar-se superior aos preÇos registrados e o

cletentor da ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não pudercumprir o

compromisso, o órgão gerenciador poderá:

10.3.1 - liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

vocar os demais detentores da ata visando igual opotlunidade de

10.4 - não ha êxito s de que tratam subcláusulas anteriores, o

orgão gerenci ido de Ata de Registro de
Pre

CLAUSULA D . CANCELAMENTO DO RE - o detentor da
ata, assegu rad rioeaamp la defesa, terá seu reg celado quando

11.1 - não cu mprir as obrigações do Termo de Referência, Edital e da presente Ata;

11.2 - não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo orgão gerenciador

143.2 - con
negociaçáo;

GISTRO
istro can

sem ju stificativa aceitável ;
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11.3 - não aceitar reduzir seu preço r:egistrado na hipótese de este se apresentar
su perior aos praticados n o mercado;

11.4 por razões de interesse público nte demonstrado e justificado pela
autarquia, assegurado o contraditório e defesa;

11.5 - o detentor da ata poderá soli amento de seu registro, na ocorrência
de fato superveniente que venh r a perfeita execução do objeto,
decorrente de caso fortuito ou força nte comprovado

CLAUSULA DÉCIMA SEGUND preços e as especificações do
objeto e as quantidades, como rações da presente Ata, serão
publicadas no órgão de imp do SAAE.

CLAUSULA DECIMA TERCETRA - DISPOSIçÕES flrunlS - a presente ata de registro
de preços integra o Processo Administrativo de Licitação Pública no: 01 12020, o Edital
do Pregão Presencial no: 0112020 e as propostas, com preços e especificações;

13.1 - as controvérsias de
orgão licitante

e achado conforme, foi o presenteE por estar, assim, ju
instrumento lavrado
testemunhas abaixo.

sto e
em três vias teor e forma e assinado pelas partes e

Galiléia/N/G,25 de março de 2020

Teste has
Nome

CPF

Nome

TAS MELO BALTAR
Diretor SAAE

dk

STRIAE COMÉRCIO LTDA

CPF
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ANEXO

üALILEIA - Mê

Processo Administrativo de Licitaçã
Pregão Presencialpara Registro de

Fornecedor Reg istrado : H lD ROQU
C N PJ: 09.145.06010001-77
Endereço: Rua Das lndústrias,
CEP : 35181-320 - Tel: (31) 38
Representante Legal C reden

Galileia/lVG , 25 de março de 2020

HIDROQUIMICA

512020
.0112020

TRIA E COMERCIO LTDA

Terezinha-Timóteo/MG

Alves

BALTAR

E COMÉRCIO LTDA

1,87 R$ 56 100,00I SULFATO DE ALUt\4INIO ISENTO DE I SOLVERLL l rrnno lÍoutoo I

1 30,000

R$ 56.100,00VALOR GLOBAL
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ITEM QUANT. ,.U.NT: oescnrçÃo Do PRoDUro MARCA VALOR
UNITARIO

VALORTOTAL


