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oESCfUçIO ÍIA
PRÉSIAÇÃo DE sERVIÇos DE IMPTANTAÇÂo
DE SISTEMA DE II.IFoRMAÇÓES GEoGRÁFIcAs
(srG), E REV|SÃO Do CADASTRo ÍÉcNtco
MULTIFINALIÍÀRIo URBANo

Secretário Municipal
da Administração

ÂTÂ DE REGTSTRO DE PREçOS . No 005/2022

Âte dê ÍêgÉtTo de pÍeço, par. PRESTAçÃO DE SERVIçOS DÊ IHPLAXÍAçÃO OE SISTEMA DE I}IFORMAÇÔES GEoGRÁFEAS (sIG), E REvISÂo oo
cAoAsÍRo TÉcNrco MULTIFI ÂLIÍÀRIo URBAiIo.
ilodalidedê: PREGÃO PRESEtactÂL

PÍocê33o l{o: 1356812022

Validado:

FoÍnqcedor:
CPFICNPJ:

LOIE NET

HELMERT ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTOA
26.096.526t000í {0

MÂRCA UND

SV

erDE valoR uxrr^RD valoR Toral

25 0000 39 000 0000 975 000 0000

ao dâ recusâ do

1. ob,eto Rêgislro de Preço6 pare Íutura e eventual cornpía de PRESTAÇÂo DE SERVTÇOS oE tMptÂNTAÇÂO DE SISTEMA oE TNFORMAÇôES

GEOGRÁF|CÂS (SlG). E REVISÂO DO CADASTRO TÉCNICO MULT|F|NAL|TÀR|O URBÂNO. parâ a sêde do(a) MUNlCtptO OE POSSE. nos teÍnos do art 15,

ll da Lêi no a 666/93

cúusuLA sEGUr{oA- oAvaltoÂoE E Do REAJUSTÂMEi{Ío Dos pREços

2.1 A píê§eíne Ata dê Regastro de Píeços terá a validade de 12 meses, s€ín alteraçâo do§ quantitâti\ros oíiganâtmênte regi§lÍâdos. confoíme necessidade dá
AdmrnrslÍâção

2.2 Duraôte a vigência da Ata, os preços rêgistrâdos serão ft(os e iíreaiustáveis. exceto nas hipóteses decrÍÍentes e devidamente cofipÍovadas das situêçõ€s
píe$stas na elinea 'd' c,o indso tt do an. 65 da Lei n o 8 666/93 ou de íedução dos preço§ píaticâdos no mercado.

65 da Ler n o 8 666/93. a Administraçáo. se lulgar conveniente poderá

optaÍ poí câncelâr a Ala e inlclâÍ oulro prccesso hcitatório.

24 Cofipíovada a rêduçà) dos preços paâlrcâdos no meÍcado nas o novo preço máximo a ser pego pela

AdmrnrstÍaÇão, o Proponeíte ÍegrstÍado será conv@âdo peto(a) MUNICtPtO devidã âlterâÉo do valor rêgrsÍado emAtâ

25 DuÍânle o píâzo de !-alidade clestâ Atâ de Registro de PÍeço o(a) M CIPIO DE POSSE. nào será obrigôda â firmâÍ as contratagÕes que deia poderâo

sendo assegurãdo âo beneÍicrário do ÍegistÍo prêfeÍéncta de foÍneomento em

CúUSULA TERCEIRA - oAs §ANÇÔ€s

3 1. com ÍulcÍo no aÍligo r dâ Let 10 52012002 e ertigo§ 86 e 87 da Lei no 8.666/93, â Administraçáo podeíá, gaÉntda a prêvia cteÍesa, apticár aos ticitentes ê/ou
adludrcatános as segurnles penalidâdê§ sem pÍejuizo das responsabitidades civil e cnmtnal

a)Advêrlêncie. ôos cásos de mênoí gíâvic,âde:

b) Mulla

q

edur Íacultando-se a reatizaÇão de ticitação *pecificá para a aquBição

iguâldade de condiÇões

b.2) 0.3% (três décimo6 poí cento) ó dia, até o 3f (figésimo) dia c,e alÍeso, sobre o vâloÍ totâl da pane do íoínecjmento or serviço nào íeátizãdol

Cenlr @ êAssinaluÍa rMgSZsStêX E.Ij(ldo en 11t4212422 Página 1 dê 3
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Às lorooh do die 1'l de Feveéro de 2022 n ra MUNICIPIO OE POSSE. íeuniÉm,se no(a) SALA OA COMTSSÁO PERMANENÍE DE L|C|TAÇÃO, srtuada à
AVENIDA PADRE ÍRÀJANO 55 -CENÍRO CEP.: 73 90G0O0. inscnto no CNPJ sob o n'01 743 335/0001-62 o PÍegoeiío. nos termos da Lei FedeÍat no

I666/1s93 e das demais noímas legais apliéveis, @níorme a classifcaÇão das propostrâs apresentadas no PREGÁO PRESENCIAL N.oo5/m22, Edilat de
Licitação no 009/2022. do resultado do julgamento das Proposlas de Preços, publacada na imprensa oficial do Município, sem prejuizo de oúras íormas de
diwlgâçáo ê homologada pelo(â) S(a).Heldeí S va Boífm, do pÍ6êsso acima íeíerenoâc,o, RESOLVE registrar os preços para ot êto Registío de preços paÍe

Í,IUTa e evefituel c!íÍpía de PRESÍAÇÂO DE SERA/IÇOS DE IMPLANTAÇÃo DE SISÍEMA DE INFoRMAÇÔES GÉoGRÁFIcAs (sIG), E REVtsÀo Do
CADASIRO TECNICO MULTIFINALITÀRIO URBANO, na mod.lidade PREGÂO PRESENCTAL. tipo menor prêço por item. lendo poÍ Íinatidade o stsTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS, pãra alendeí o(a) MUNICIPIO DE POSSE. tendo sado o(s) íeÍendo(s) pÍeço(s) oferecido(s) pela(s) empresâ(s) cuias píopostes foram(foi)

dassúcâdâ(s) e c,eclarada(s) vencêdoÍa(s) no ceÍtame adma numerado, coano segue:

23 Mesmo comprovada a ocorénciâ de s,tuaÇáo p.evista na atínea'd" do inciso ll do

b.1) 10% {êz poí cênlo) §obÍe o val(r dâ nota cle eínpeoho ou do contralo, em câso dê descumpíhento lotâl da obngaçáo,
adjudicâtáíio em frmeÍ o contrato, dêntÍo de os(cinco) dias contados da data de sua convocâçJol
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d) Quendo aplrcadas, as multas devêráo seí pagâs espoílaneamente no prezo mâimo de OS (cinco) dias útels ou seÍêm deduzidas do valoí coíÍespondente ao

valor do fomecimênto, após pévio processo administrativo, garantide a ampla cleÍesa ê o conlÍadilório ou, ainda, cobradas ju(,icialmente,

e) suspênsào tempoíánã ú, direrto de paÍtrcjpaÍ óe licitação e impedimento de coí{ratar coÍn o(â) MUNIC|PIO DE POSSE. peto p.a2o de até 2 {dois) anos;

f) declaração de rnidoneidade parâ licitar ou @ntrata. coiÍ â AdmrnistraÉo Públacâ, enquento peíduíaíem 06 motivo§ deteÍminantes da punição ou até que sqa
promovida a reabilitação, peraotê â pópíia autoírdêde quê aplicou â penalidâde. que será concêdada sempre que e contíetadâ ressáíor a Âdminisf4ão p€to6

píe,uízos @sultiântes e aÉs decorÍido o pêzo da sançâo aplacada com bâse na alineá ânterior.

c) As multâs prcüstas nâ letra "e' dêste instrumeflto podeÍão, a cntêrio cla Administraçáo, ser aplacádas isolâdas ou conjuntamente com outÍas san(res. a
depender do grau de iníraçâo cometida pelo adjudicatáío;

g) Àêm des peíÉlidades citadas, a l,citente vencedoÍa ficará sujeita ao cánce{amenlo de sua nscnçào no Cedastro de Foínecedoíes dqa) MUIICIPIO DE

POSSE, ê, no que couber, às demals penelidâdes Gíeridás na Lei 8.666/93

b 3) 0.7% (sete décimos poÍ cenlo) por câda dia de airaso subseqüênle ao 30o(lrigésrmo). sobÍe o valor da parle do lornecimento ou seMço não realizado

h) CoínpÍovâdo impedamenio ou íe@nhecida fôrça mâioí, (büdameote jusliÍcádo e aceitos pela AdminislÍ,4âo do Órgâo, a licibnte venc€(trl-à IicaÉ isênta dâs
pênalidades mêncionadas

i) A! sançôes de adverténcÉ e cle rmpedimento cle licitaÍ e contratiâí com â Administração óo(a) MUNICIPIO 0E POSSE, podeíá ser aplicâdâs à
vencedoÍa JuntameíÍe coín a de multâ, descontaMo-e dos paoaÍiêntos â serem efetuedos.

cúusULA QUARTA - DA UnLzAçÃo DA ATA E Dos PREços

4 1 Poderá tn izâÊse dâ Atâ de RegistÍo de Preço§ qualquer ôígão ou entidede da Administraçáo qL€ não tmhe paúopado do ceÍtâme, mediante p.evia

con§ulta ao ôÍgáo gêrenciacloí, desdê que devidamente compíovâda a vantagem e, respeitadas no que coube( as condi@s e as Íegías 6tabelecidas na Lei no.
o I666/1993 e Decreto Federal n'7 8922013. à€m como c,evêÍào sêr obs€Ívadas ás condi@s êstabetecidas no imtrumênto coítvocátório

4 2 Caberá âo fomecedor beneÍiciário dâ Ata de Reglstro de Prêços, obseívâdas a condrção nêla êstabetecidas, oplar pela aceitaÉo ou náo do foínecimenlo

decorÍente de adesáo, desde que nâo píe,udque as obrigaÇôes pÍesenles e Íuturas deconentes da alâ, assumidas com órgão gerenciadoí

4 3 As equisiçóes ou conlralaçóes adicionais â que se rêíere o item ântenor náo @erão exceder, poí ó.9ào ou entidadê, a cem por cênto dos quantitativos dos
ilêns do instrumenlo convocáóÍio e registÍados na ata de regisÍo de preços para o órgáo geíencradoÍ e órgáos participentes.

Ic[ânl€
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4 5 O preço oÍenado pelâ empresa signetá.ia dâ píesente Ata de Regislío de PÍe(ps ê o especaÍicâdo em Anexo, de âcoído com a Íespectivâ ctassific€Éo no

Pregão.

46 Em cada Íomecimêôto de@nenle desla Atâ, seráo observadas. quanto ao prêço, âs cláusulâs e condiÇôes conslântês do Edttaln o oo5/2022. Modaldedê
PREGÃO PRESENCIAL que â pÍecedeu e integrâ o prcsente instrumênto de compíomisso

4 7 A cadâ íoínecimento, o preço uniláíio â sêÍ paoo será o constanle dâ pÍoposta apresenlada pela eÍnpíesâ detentore de pÍesenle Ata, â§ quais também a
inlêgram.

CúUSULÂ QUINTA- oo LocAL E PRÂzo DÊ EI{IREGA

5 1 Os produlos objêto destâ liotação deveráo ser ênlregues nos pÍazos e pÍêços eslipulados

5 2 A câda íoínecimento, o prâ2o de êítÍega do prodúo seÍá acorda(b p€la unidad€ íêquisitantê, não podencb, todaviâ. ultrapassaÍ 20 (vinte) dies coíÍr(tos da
ÍetrÍada do emp€nho pelo foÍnecedor

cúusulA sExÍa - Do PAGAUEI|Ío

6 1 O pagamenlo reíêíênte ao íomecimento do6 píoddos seÍá: CONFORME EDITAL, após protocolizaçáo ê acêitraçáo dâ Nota Fiscat/Fature coíÍespondente,
devidemente alestada pela comissáo @mpelentê Pere Íins de pagamenlo ainda seíâ solicitiâda â apresentaÉo das cerltdôês negativas de clêbato Íelativas â

lJnáo, E§tado, Muniopel e Trebalhista, sen(b que âs mesÍnas deveráo sempíê apíeseítâr data de validede posteíioí à data de emissáo das rBpectivas Nolas

6 2 Na ocoíÍência de Íejêx;âo da (s) Nola(s) Fiscál(is), ÍÍrolivada poí eíro oi./ irEorÍeÉes, o píazo paía paoamefib pessaá a ser contado a partrr ctâ ctata da suâ
reâpíesêntaçáo.

6 3 Sê houver âtÍeso após o prazo píêvrslo, as Íaluras sêráo pegâs &Íescidas de juros simplês de moÍa cle 6% (seis poí cênto) ao ano. aptacancb-se â

die da data do vencimenlo atê o êíettvo pâgamento, de§ab que solicrtac,o peta EmpÍesa

Cent @ e-Assrnatura xAAgSZSSteX Lmnóo em 11:OZZO22 Página 2 dê 3

4 4 O quantitalivo deconente das âdesõ€s à ala de registro cle preços nâo poderá excedêr, na lotalidadê, ao quintupto do quantrtetivo de cada [êm registrado na

ata de registÍo de preÇos para o ór9âo gerenciador e órgãos particjpanles, independenlêmente do númeÍo de órgáos nào pâíicipantes que adeÍrÍem.
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I 2. Ficâ êlerlo o fom cle§le Municifio. para úáíni. quaisqueÍ qu€§tõe§ ctecoíÍentes da úitizaçáo da pÍe§ênte ata

I 3 DO GESÍOR DAARP: SeÍá dBignado seÍviôí r6ÍDnsável pelo acompanhâmento e fscâlizâçáo quanlo à co.npleta execuçáo do Coítrato, confoÍme exige
o inclsô XX, do art. 16 da lN n" 015/m12. do Tribuml clê Contas do6 Municipios c,o Estac,o de Gdás, na ausência fcâ deígnado o(a) sêúidor(a) Adelson José

POSSE/GO. 1'l de Fevereiro de 2022

6 4 Nênhum pagámento será efetuado à licilânle vencedoÍa enquaflto pendente de hqurdaÉo qualqueÍ obrigação Ínanceira. sem que isso ge.e direito à

alteraÇão de preços ou â compensação financeira

SILVA ROCHÁ
sôcro

6 5 O(A) MUNICIPIO DE POSSE reseíva-se o direrlo dcÀ recusar ao pagamento se, no alo da atestaÉo, os matedais nào êstiveíem de acoÍdo com as

esp€crfi caç&s apÍesênladâs e acêitas

cúusul^ sÉnm - DA auToRrzÂçÂo paRA ACUrsrçÂo E Ef,tssÃo m Ef,pEt{Ho

7 1 A âquasaçáo do otleto de píesente Ata de Regisfo dê Preçc serão aúo.izeda§. coíÍoíme e necessidadê, peio cestor

7 2 Aemrssáo c,o empenho. sua relíic3Ção ou cáncêlamento, Iotalou parciâl seó rgualmenle âulorizada pelo GesloÍ

7 3. As âdesôes â Ata de Registro de Prêços seráo autoízedâs peb Órgáo Gerencradot desde que obseÍvadas as condições estabêlêcrdas no inslÍumento

cúusuL^ otÍAVÂ - oas DtsposçôEs Fr ats

8 1 lnlegrem esta Ata, o editrâl de LicitaÇâo n ! 0012022, Modelidade PREGÁO PRESENCIAL e seus anexo§, â(s) propostâ(s) dâ(s) empresâ(§):

HÊLMERT ENGENHARIA E AEROLEVANÍAMENTOS LIOA C PJ] 26 096 526/0001.OO, c]ássÍíIcadas no
@Ítiâme sup€ numer.ado.

Équipei

GIOVAN oA sr
ÊGOÉrRO

591

IRA ROCHA
EI\4BRO / PED

U DEAPOIO
427 511 021-15

HÊLI\,IERT EN IA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA

?, azak5üa

705 880 401-00
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Contratadas:


