
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 20/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de impressões e fornecimento de materiais
gráficos e de comunicação visual destinados ao atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins - DPE-TO, conforme
processo licitatório 21.0.000001462-9, Pregão Eletrônico Nº17/2022. 

 

Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2022, A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, com sede à Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado,
s/nº, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-654, em Palmas-TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.248.660/0001-35, neste ato representada por seu Subdefensor Público-Geral,
Pedro Alexandre Conceição A. Gonçalves, nomeado pelo Ato nº 32 de 25 de janeiro de 2021, publicado no DOE 5.774, de 26/01/2021, e no exercício das atribuições
legais que lhe são conferidas por meio do Ato nº 34/2021, publicado no Diário Oficial nº 5.777, de 29 de janeiro de 2021, com alterações, doravante denominada
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.373.761/0001-14, com sede
na  Rodovia Transcoqueiro, 70, Letra A, Una Belém, PA, neste ato, representada pelo Sra. Marialba Lobo Ferreira, brasileira, nascida em 11/11/1964, casada em regime
de comunhão parcial de bens, administradora, portadora do CPF nº 236.357.542-34 e da carteira de identidade nº 3149828 PC/PA, residente e domiciliada na Travessa
WE-58, Cidade Nova V, nº 841, bairro Cidade Nova – Ananindeua , Pará e a empresa  CONFECÇÕES L.C. EIRELI-EPP, com sede na ROD. BR 376 KM 216, QD
05, LT 07 - B, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 09.430.460/0001-24,neste ato, representada pelo Sr. Muriel Henrique Aguiar, brasileiro,
divorciado, nascido em 08/07/1979, RG: 6.264.278-5-SSP/PR CPF: 004.621.909-94 residente na  Rod.BR 376 km 216, Qd 05, lt 07 - b,  CEP: 86.900-000,  Jandaia do
Sul,  Paraná  e, a empresa AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 11.383.230/0001-01com sede na  Av.
Cristiano Machado, nº 373, Bairro Concórdia – CEP: 31.110-656 – Belo Horizonte/MG, neste ato, representada pelo Sr. Roney da Rocha Brum Junior, solteiro, brasileiro,
empresário, residente de domiciliado à Rua Damas Verdes, 40 - Jardim das Alterosas - Betim/MG. CEP: 32.673-244, portador da Carteira de Identidade: MG 11.022.344-
SSP/MG, CPF: 043.510.596-56 e a empresa FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA,CNPJ nº 15.427.573/0001-73, com sede na Rua Dona Ana Neri, 1.124–
Cambuci – São Paulo – CEP : 01522-000, neste ato, representada pelo Sr. Hilton França Zamora, brasileiro, solteiro,  diretor..  RG nº 17.639.837-5, CPF: 091.122.488-
27, residente e domiciliado na Rua Coronel Paulo Mariano, nº 48, Vila Frugoli, São Paulo - SP e a empresa TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA, CNPJ nº 16.561.461/0001-73  com sede na  Rua dos Trópicos, 1.059, Jardim Brasilia - Uberlândia - MG - CEP 13.187-065, neste ato,
representada pelo Sr. José Divino Tavares Junior,  empresário CPF: 678.274.466-04 RG: 2.396.045- SSP/GO casado,  brasileiro, e a empresa GM DE BARROS
EIRELI ME CNPJ nº 23.286.142/0001-62, com sede na Quadra  QNM 08 Conjunto P lote 11 Loja 01 - Ceilândia norte - Brasilia - DF - 72210096, neste ato,
representada pelo Sr Gilderson Marques de Barros, inscrito no CPF nº 035.498.821-22, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Quadra QNM 08
Conjunto P lote 11, casa 11 e a empresa INOVA SERVICE ,  inscrita no CNPJ: 37.916.894/0001-74, com sede na R. Perola, Qd 03 Lt 21, CEP: 75195-000,
Bonfinópolis-GO, neste ato representada por Paulo Henrique de Assis, brasileiro, CPF nº  030.361.441-29  daqui por diante, denominada simplesmente FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal 8.538/2015, Lei
Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja
minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Defensoria Pública, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante
as seguintes condições:



 
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de impressões e fornecimento de materiais
gráficos e de comunicação visual destinados ao atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos quantitativos e especificações
constantes no ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico nº17/2022.
 
2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico nº 17/2022 para Registro de Preços, e seus Anexos, Processo Licitatório nº
21.0.000001462-9, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
 
3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins.
 
4. DO PREÇO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.
4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
 
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
 
5.2 DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)
FORNECEDOR:  GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA
CNPJ Nº 02.373.761/0001-14

ITEM
 
QTD.
 

MATERIAL

 
VALOR
UNITÁRIO 
(R$)

VALOR TOTAL



03 15.000 Flyer – impressão em papel couche brilho ou fosco 150g, 4x4 cores de impressão, tamanho
148x210mm R$ 0,15 R$ 2.250,00

08 900

Livro capa dura - impressão em off-set. Tamanho: 17,5X27,5cm, mínimo de 60 e máximo de
80 páginas, miolo em sulfite 120gramas, com 1/1 cor.Capa Dura (paraná nº18), formato
18X28cm, 4/4 cores, Revestida por fora em couchê (brilho ou fosco) 180g,laminação bopp
fosco e verniz uv em toda extensão da capa, acabamento hot melt. Miolo 1 cor.

R$ 19,50 R$ 17.550,00

TOTAL GERAL R$ 19.800,00

 
FORNECEDOR: CONFECÇÕES L.C. EIRELI-EPP
CNPJ Nº 09.430.460/0001-24 

ITEM
 
QTD.
 

MATERIAL

 
VALOR
UNITÁRIO 
(R$)

 
VALOR TOTAL 
(R$)

18 1.500

Sacola e alça em algodão Cru, tamanho 40X36cm e 12cm de profundidade, mais alça
costurada com 26cm de altura.Acabamento: impressão em silk-screen 6 cores de um
lado.Impressão de um lado só

Marca: fabricação própria

R$ 9,95 R$ 14.925,00

 
 
FORNECEDOR:  AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME 
CNPJ Nº 11.383.230/0001-01

ITEM
 
QTD.
 

MATERIAL

 
VALOR
UNITÁRIO 
(R$)

 
VALOR TOTAL 
(R$)



14 1.500

Adesivo (tipo botton). Etiqueta auto adesiva, tamanho 10X10cm, em folha adesiva 120g,
com impressão em policromia 4/0 cores. Acabamento: corte redondo Apresentação: 1
adesivo por cartela

Marca: fabricação própria

R$ 0,69 R$ 1.035,00

 
FORNECEDOR: FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA
CNPJ Nº 15.427.573/0001-73

ITEM
 
QTD.
 

MATERIAL

 
VALOR
UNITÁRIO 
(R$)

 
VALOR TOTAL 
(R$)

16 900

Caneta de metal esferográfica e touch Caneta metal touch, inteira colorida com detalhes
prata. Ponta superior com borracha touch e lado oposto basta puxar ou rosquear para
utilizar a caneta Acabamento com personalização a laser

Marca: fabricação própria

R$ 6,46 R$ 5.814,00

 
FORNECEDOR: TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 
CNPJ Nº 16.561.461/0001-73

ITEM
 
QTD.
 

MATERIAL

 
VALOR
UNITÁRIO 
(R$)

 
VALOR TOTAL 
(R$)

01 15.000 Folder Tipo 01 Impressão em papel couchê brilho ou fosco 150gramas, 4/4 cores, com 1
ou 2 dobras, tamanho 30X21cm (aberto) e 10X21cm ou 15x21cm (fechados) R$ 0,34 R$ 5.100,00

04 15.000 Filipeta Impressão em papel couché brilho ou fosco 75 gramas, 4/0 cores, tamanho
10,5X15cm. R$ 0,14 R$ 2.100,00

05 10.000 Cartaz Impresso em papel couchê 150 gramas, 4/0 cores, tamanho 46X64cm. R$ 0,81 R$ 8.100,00



06 6.000
Cartilha 01 Impressão em off set. Tamanho 15X21cm (fechado), mínimo de 12 e máximo
de 20 páginas, miolo papel couche fosco 120 gramas, 4/4 cores. Capa papel couche fosco
220 gramas, 4/4 cores, acabamento canoa 2 grampos.

R$ 1,08 R$ 6.480,00

07 12.000
Cartilha 02 Impressão em off set. Tamanho 15X21cm, mínimo de 20 e máximo de 28
páginas, miolo papel couche fosco 120 gramas, 4/4 cores. Capa papel couche fosco 220
gramas, 4/4 cores, acabamento canoa 2 grampos.

R$ 1,10 R$ 13.200,00

09 900

Caderneta capa dura Impressão em off set. Tamanho 10X15cm, mínimo de 40 e máximo
de 60 páginas, miolo em papel sulfite 90 gramas, com 1/1 cor, Capa Dura (paraná nº18),
formato 10,5X15,5cm, 4/4 cores, RevesƟda por fora em couchê (brilho ou fosco) 180g,
Acabamento: fecho de elásƟco, laminação bopp fosco e verniz uv em toda extensão da
capa, acabamento hot melt. Miolo 1 cor

R$ 3,72 R$ 3.348,00

TOTAL GERAL R$ 38.328,00

 
 
FORNECEDOR: G.M DE BARROS EIRELI ME
CNPJ Nº 23.286.142/0001-62

ITEM
 
QTD.
 

MATERIAL

 
VALOR
UNITÁRIO 
(R$)

 
VALOR TOTAL 
(R$)

02 15.000
Impresso padronizado, material papel couchê fosco, tipo folder, gramatura 150 g/m2,
comprimento 400 mm, largura 200 mm, cor 4/4, aplicação divulgação institucional

Marca: GM
R$ 0,39 R$ 5.850,00

10 5.000

Pasta Canguru Impressão Offset, 4/0 cor, papel triplex fosco 350 gramas, formato
46X32cm (aberto), 23X32cm (fechado) Acabamento: laminação bopp fosca ou brilho,
com 1 (um) bolso colado na parte interna, com faca arredondada e sem impressão.

Marca: GM

R$ 2,19 R$ 10.950,00



22 300 (M²)

Banner / Faixa Impressão digital com tinta a base de solvente e resolução de 1440 dpi
real, em lona de 400 gramas. Acabamento: com ponteiras, bastão e cordão de nylon
branco.

Marca: GM

R$ 31,90 R$ 9.570,00

25
100
(M²)

Impressão digital com tinta a base de solvente e resolução de 1440 dpi real. Em Adesivo
Vinil acrílico 0,08, opaco ou transparente. Para aplicação em vidros, automóveis, paredes
entre outros.

Marca: GM

R$ 95,93 R$ 9.593,00

26
70
(M²)

Em vinil PVC com recorte eletrônico, película opaca autoadesiva, cast, polimétrica com
recorte eletrônico. Para aplicação em superfícies diversas, vidros, automóveis, paredes
entre outros

R$ 95,93 R$ 6.715,10

TOTAL GERAL R$ 42.678,10

 
FORNECEDOR: INOVA SERVICE
CNPJ Nº 37.916.894/0001-74

ITEM
 
QTD.
 

MATERIAL

 
VALOR
UNITÁRIO 
(R$)

 
VALOR TOTAL 
(R$)

19 3.000

Camiseta básica Em malha PV de excelente qualidade composição: 67% poliéster e 33%
algodão. Modelo tradicional com meia ribana na gola, vivo entre as mangas e três costuras
na barra e na manga. Cor: Branca, acabamento em costura tripla com silk em policromia
frente e costa. Tamanho: P, M, G, GG e Baby Look P, M, G, GG.

R$ 15.88 R$ 47.640,00

 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado mediante processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.2. O cancelamento do seu registro poderá ser:



6.2.1. A pedido do próprio Fornecedor Registrado, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;
6.2.2. Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:
a) O fornecedor registrado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado:
b) O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) O fornecedor registrado não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) O fornecedor registrado não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes.
6.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão Gerenciador fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará os proponentes a
nova ordem de registro.
 
7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.defensoria.to.def.br e terá seu extrato publicado no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins.
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
8.1. São obrigações do fornecedor registrado:
a) Não subcontratar o objeto do presente termo;
b) Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital;
8.2. Assinado o contrato e/ou recebido a Nota de Empenho pelo Fornecedor Registrado, momento em que este passará a denominar-se CONTRATADO(A), obrigar-se-á:
8.2.1. Pela observância das Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto licitado;
8.2.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a DPE-TO, ou a terceiros, por ocasião ou omissão no fornecimento do objeto;
8.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data do protocolo de
recebimento da demanda;
8.2.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade a esta Instituição;
8.2.5. Providenciar todos os recursos e insumos necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais,
insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega dos produtos;
8.2.6. Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota
fiscal, discriminando o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas;
8.2.7. Reparar ou substituir o material caso durante a entrega do objeto este venha a ser danificado, sem que haja quaisquer ônus para esta Instituição;

http://www.defensoria.to.def.br/


8.2.8. Comunicar à DPE-TO, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu
cumprimento, caso haja.
 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. A Unidade demandante da Defensoria Pública do Estado do Tocantins gerenciará a Ata de Registro de Preços.
9.2. São obrigações do órgão gerenciador:
a) Solicitar o registro do licitante fornecedor e a formalização da correspondente Ata de Registro de Preços;
b) Acompanhar as despesas decorrentes do presente termo e para atestar o recebimento dos materiais, ou rejeitá-los no todo ou em parte, em relação às suas próprias
contratações;
c) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, em relação às suas próprias contratações;
d) Sugerir a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, em relação às suas próprias contratações.
e) Responsabilizar-se pela observância quanto às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis a execução do objeto,
em relação às suas próprias contratações.
 
10. DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DA ENTREGA
10.1 A CONTRATANTE encaminhará por MÍDIA ou exemplar, o conteúdo a ser impresso nos materiais para a CONTRATADA;
10.2 A CONTRATADA deverá submeter uma amostra dos serviços gráficos para a aprovação da CONTRATANTE no prazo máximo de 02 (dois) dias antes da emissão
definitiva das peças;
10.3 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos serviços gráficos de acordo com as especificações e demais condições estipuladas neste Instrumento, no prazo
máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar da aprovação da amostra, conforme item 7.2, sendo permitida a prorrogação do prazo por até 05 (cinco) dias úteis, o que deve
ser solicitado pela contratada ainda dentro do prazo inicial, com exceção dos Itens 24; 25; e 26 da Tabela 1 cujo prazo de entrega é diferente e está estabelecido em 7.8
deste Termo de Referência.
10.4 A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos exemplares das peças sem a observância do item anterior, ficando todo e qualquer tipo de ônus decorrente de
defeitos avarias ou outra desconformidade por conta da CONTRATADA, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor.
10.5 A execução, bem como a entrega do objeto, será de acordo com as informações contidas na Nota de empenho/contrato.
10.6. O local de entrega será na Defensoria Pública do Estado do Tocantins na Coordenação de Recursos Materiais, Almoxarifado e Patrimônio. Endereço: ACSO 91
(Quadra 903 Sul), Alameda 11, QD. 05, Lote 01, Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/ TO CEP: 77.017-282 
Horários: 08h00 às 11h30; 14h00 às 16h30. Telefone: (63) 3218 6743. Exceção para entrega dos Itens 24; 25; e 26 da Tabela 1 - cujo local de entrega está especificado
conforme consta em 7.8 deste Termo de Referência.
10.7 No ato da entrega os materiais gráficos serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não satisfizer(em) às especificações exigidas será (ão) devolvido
(s), devendo ser substituído (s) no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis a partir da notificação oficial, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
10.8. Os Itens 24; 25; e 26 da Tabela 1 deverão ser entregues e instalados, de acordo com a necessidade, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de assinatura do
contrato ou recebimento da Nota de Empenho – o que ocorrer primeiro, em uma ou mais Unidades da Defensoria Pública indicadas no momento da solicitação do
serviço. As unidades da Defensoria Pública estão localizadas nos seguintes municípios no Tocantins: Palmas - Araguaína - Dianópolis - Gurupi - Paraíso do Tocantins -



Porto Nacional - Tocantinópolis - Almas - Alvorada - Ananás - Araguacema - Araguaçu - Araguatins - Arapoema - Arraias - Augustinópolis - Aurora do Tocantins -
Colinas - Colméia - Cristalândia - Figueirópolis - Filadélfia - Formoso do Araguaia - Goiatins - Guaraí - Itacajá - Itaguatins - Miracema - Miranorte - Natividade - Novo
Acordo - Palmeirópolis - Paranã - Pedro Afonso - Peixe - Pium - Ponte Alta do Tocantins - Taguatinga – Wanderlândia – Xambioá e Brasília/DF. Os endereços das
localidades relacionadas encontram-se disponibilizados no site www.defensoria.to.def.br/contatos/contato/1. Para os serviços solicitados cujo local de prestação se
distancie mais de 70 km de Palmas (conforme tabela de distância contida no site <www.seinf.to.gov.br> ou outra que venha a substituí-la), será pago à CONTRATADA o
valor de R$ 1,00 (um real) por Km rodado, sendo abatido da quilometragem total de cada deslocamento os 70 km referentes a ida e os 70 km pertinentes ao retorno. Para
os deslocamentos cuja distância seja de até 70 km de Palmas, não será pago nenhum valor a título de quilometragem.
 
11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da nota fiscal, por meio de crédito em conta bancária, condicionado ao atesto
pelo responsável pela fiscalização da execução do objeto, e manutenção das condições iniciais de habilitação;
11.2. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na nota de empenho, vinculado a conta corrente do fornecedor registrado;
11.3. A DPE-TO reserva-se ao direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, caso os dados constantes desta estiverem em desacordo com os dados da
CONTRATANTE, ou ainda, se os materiais entregues não estiverem em conformidade com as especificações apresentadas neste Instrumento, ficando o pagamento
suspenso até a regularização.
11.4. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela DPE-TO encargos moratórios à
taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
11.5. A formalização da despesa se dará por meio de emissão de nota de empenho, a qual substituirá o contrato, conforme prerrogativa prevista pelo caput do artigo 62 da
Lei nº. 8.666/93, exceto para os Itens 24; 25; e 26 da Tabela 1 que preveem garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e/ou instalação, contados a partir
da execução do objeto. Pata estes, a formalização decorrerá de instrumento contratual.
 
12. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Caberá ao órgão aderente à Ata de Registro de Preços verificar junto ao Fornecedor Registrado a capacidade de fornecimento dos objetos registrados, bem como
consultar o Órgão Gerenciador sobre a sua anuência.
12.2. Caberá ao Fornecedor Registrado beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
dos objetos decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador.
12.3. Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o Órgão Gerenciador.
12.4. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens registrados.
12.5. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da
Ata.
12.6. Compete ao órgão, não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor Registrado das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 
13. DAS SANÇÕES
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13.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de
20% (vinte por cento) do valor estimado/contratado e das demais cominações legais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser apresentada no prazo de
05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, nos seguintes casos:
a) Não apresentar documentação exigida para o certame;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Não assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo fixado em edital;
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) Não manter as condições ofertadas em sua proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do ajustado;
g) Comportar-se de modo inidôneo, nos termos da Lei;
h) Cometer fraude fiscal.
11.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no instrumento convocatório e nota de empenho/contrato, a Contratante poderá aplicar, sem prejuízo
das responsabilidades penal e cível, as seguintes sanções:
a) Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;
b) Multa compensatória / indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor Contratado;
c) Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
sobre o valor solicitado, por dia de atraso, limitada a 10 % (dez por cento) desse valor;
11.4. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhida em conta da DPE-TO a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis
após a respectiva notificação;
11.5. Caso não seja pago na forma do subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela Contratante ou cobrada
judicialmente;
11.6. Além das penalidades citadas, a Contratada ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93;
11.7. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório e a ampla defesa.
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo
Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.
14.2. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata.
14.3. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua
execução.



 
15. DO FORO
15.1. Para dirimir, na esfera judicial, às questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Palmas, Capital do Estado do
Tocantins.
 
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada pelos
signatários deste instrumento.

 

Palmas, 18 de agosto de 2022.
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