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Processo Administrativo de Licitação n
Pregão Presencial para Registro de
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no.0112020

TERMO DE ATA

Termo de Ata de Registro de
Vigência: 12 (doze) meses
Objeto: Registro de Preços
tratamento de água atende
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de Galileia,MG
O SAA E de Galiléia, Estado de M
jurídica de direito público interno,
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Processo Administrativo de Licitação pública no. 1512020, tModalidade Pregão
Presenc
ede
aLeiF
10.52
com o
que co
de 21 de
brar o
prese
rvadas
seguir
enunct

I

i

t
I

t

CLÁ
dos
constar
aci
adj

atã

ose omo

istro de preços
passa
cedor

nte os
os como

a rea

me

::.::.1:

:::s

CLÁUSU
preços form
da data de sua publicação

V

2( d
Boltor
do SAAE/Galiléia-MG

\

registro de
os a partir

q

7

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto

§AIIE
ÊArrlÉln.

Av. Oito de Dezembro no 419 - Centro - Galileia - tUG - CEP: 35.250-000
Email. saaeqalileiamq@hotmail.com.br - Telefone: (33) 3244-1233
CNPJ: 20.857.07410001-56 - l.E.: lsento

MG

CLAUSULA TERCEIRA . GERENCIIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS .
o Orgão Gerenciador da ata de reg istro de preços será o Diretor do SAAE, facultado
cada administrativa participante gerenciar sua cota definida no Termo de Referência,
que se responsabrlizará pelo fiel cumprim
dos ditames da legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA . PREÇOS
quantidades e as especificações dos

TRADOS - os preços registrados, as
iços registrados na presente Ata

encontram-se indicados nos Anexos

essa Ata de Registro de Preços,

à=iitéi

CLÁUSULA QUINTA - CONTRA
obedecida à ordem de classifi
registrado na Ata de Registro
prazo de 05 (cinco) dias
estando as obrigaçÕes ass

sêÉ
a

Setor requisitante do órgão licitante,
vencedor , cujo preço tenha sido
para assinar o contrato, no
recebimento da convocação,
, aos lances, ao Termo de

Referência, ao edital e à

5.1 - o Sistema de Reg
Administração promover
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pelo beneficiário do
Iicitação específica,
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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
sanções previstas no ato convocatório;

-

6.4

ao Fornecedor enquanto pendente de

nenhum pagamento será
liquidação qualquer obrigação financei
ou inadimplência, sem que isso gere di

he for imposta, em virtude de penalidade
leito de reajustamento dos preÇos;

6.5 - o pagamento só será realizado
a comprovação documental da
Nacional, a Seguridade Social,
licitatório.

CLÁUSULA SÉTIMA

.

gerenciador desta ata de
organizacional do SAAE,
Secretaria, sendo respon

rovação de regularidade da mediante
regularidade perante a Fazenda
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7.3 - caberá ao o org
com a finalidade de

gere
r SUA

preços de mercado,
istrados na ata;

r o acompanhar a

7,4 - compete ao o orgão geren
n ar e fiscalizar o cumprimento das
condições ajustadas na presente Ata de Registro de Preços;
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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
estipulado no Edital, conforme § 1o do a

mo de 25% (vinte cinco por cento),
da Lei Federal no. 8.666/93

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES
autarquia poderá, garantida a prévia
penalidades previstas no edital;

nexecução total ou parcial do objeto, a
à licitante vencedora as sanções e

CLÁUSULA DÉcIMA - ALTE
presente Ata de Reg istro de

r

disposiçÕes contidas no art. 65
10.1 - serão considerados
iguais ou inferiores a média
gerenciador do registro de

tuú
iii..:

10.3-quandoop
detentor da ata, medi
compromisso, o órg

re

i

superior ao preço médio
r da ata, por escrito,

$:$âdo

gercnciadói
fof,,ma a

10,2.1 - caso o detentor da
compromisso assumido, d
visando igual opo rtunidade de

preços registrados que forem
uia, por intermédio do orgão

os:,Éeiâ,

iiriiit l::::::::::::rr'::=:::,

10,2 - quando o preço
praticado no mercado, o
redução do preço registra

-A
alterações, obedecidas às

REGTSTRO DE PREçOS

s aceitáveis;

aCIs;

uzir o preço, será liberado do
or convocar os demais licitantes,

concorde

lo tornar-sç superior
enme ntoõevidainente com p
r poderá

preços registrados e o
, não puder cumprir o

10.3.í -liberarodete
do com
sum ido, sem aplicação da
penalidade, confirmando ave
e comprovantes apresentados, e se
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
10.3.2

ede

ndo

10.4 -

nores, o

de Registro de
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11.2 - não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo orgão gerenciador
sem justificativa aceitável;
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11.3 - não aceitar reduzir seu preço
superior aos praticados no mercado'

istrado na

1'1.4 - por razões de interesse público
autarquia, assegurado o contraditório e

CLÁUSULA DÉCIMA
de preços integra o
do Pregão Presencial

de este se apresentar

amente demonstrado e justificado pela
defesa;

í 1.5 - o detentor da ata poderá sol
de fato superveniente que ven
decorrente de caso fortuito ou fo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN
objeto e as quantidades, como
publicadas no órgão de imp

hi potese

amento de seu registro, na ocorrência
r a perfeita execução do objeto,
nte comprovado.
preços e as especificaçÕes do
da presente Ata, serão

ofiçiâl 6s'SAÂE..

a presente ata de registro
ública no'.0112020. o Edital
e especificações;

no: 01

13.1 - as controvérsias
orgão licitante.

desta Ata serâo

E por estar, assim, justo e a
instrumento lavrado em três
testemunhas abaixo
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Processo Administrativo de Lici
Pregão Presencial para Reg
Fornecedor Registrado: NH
CNPJ : 47 .003.579/0001 -00
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R$ 109.800,00
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VALOR GLOBAL

Galileia/t\íG,25 de março de
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R$ 109.800,00

