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b) Qualquer ato que o Órgão Carona, cometer de abuso às condições comerciais e financeiras expressas 
nesse Processo Licitatório - Registro de Preços, responderá exclusivamente por si e assumirá inteira 
responsabi lidade, não envolvendo assim, o Órgão gerenciador do registro; 

c) O Órgão Carona fará o contato com o vencedor do certame, conforme Termo de Adjudicação; 

10.8 A previsão de aquisição ou contratação pelo Órgão Carona deverá ser de até 90 (noventa) dias após 
a autorização, observando o prazo de vigência da ata. 

11. DO ORGÃO GERENCIADOR E ORGÃOS PARTICIPANTES 

11. !.A Secretaria Municipal de Administração do Municipio de Pedro li/PI será o órgão gerenciador 
do presente processo licitatório. 

12.DA RESPONSABILIDADE DO ORGÃO GERENCIADOR E DOS ORGÃOS 
PARTICIPANTES 

12.1.órgão gerenciador é responsável pela consolidação das informações relativas à estimativa 
individual e total de consumo dos órgãos participantes, promovendo a adequação deste Termo de 
Referência para atender aos requisitos de padronização e racionalização. 

12.1.1.0s órgãos participantes (administração direta e indireta) serão responsáveis pela manifestação de 
interesse em participar do processo de licitação, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua demanda, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação, devendo 
ainda: 

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão na Licitação estejam formalizados e aprovados pela 
autoridade competente; 

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância ou não com o objeto a ser licitado, antes 
da realização do procedimento licitatório. 

UI - todos os órgãos participantes receberão oficio circular solicitando sua aquiescência, ou não, e 
deverão manifestar-se, por escrito, caso não queiram participar. 

12. 1.2.Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, Informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 

13. DAS PENALIDADES 

13.1.0 descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas ao Edital. 

13.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, cm 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° do Decreto nº 10.024/19. 

13. 1.2.É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art . 5°, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade 
(art. 6°, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

14.CONDICÕES GERAIS 

14.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

14.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o§ 1° do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto 
nº 7892/ 13. 

14.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos 
itens nas seguintes hipóteses. 

14.4.A contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 
definidos no certame; ou 

14.5.A contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 
menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 

14.6.A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe 
anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 20 14. 

Pedro II, 16 de dezembro de 2022. 

José Marques Viana Neto 

CPF: O 15 .O 18.353-43 

Secretaria M unicipal de Administração /Gerenciador do SRP 
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PORTARIA Nº- 165/2022. 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI 
Rua Eurfpedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000 
Santana do Piauf - PI 
CNPJ N• 41.522.137 /0001-93 
www.sant anadopiaui.pi .gov.b r 

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022. 

MARIA JOSÉ DE SOUSA MOURA, Prefeita Municipal de Santana do Piauí, 
Estado do Piau í, no uso de suas atribuições legais. 

RESOLVE: 

Art. 1º- - Fica Nomeado como membros do Conselho Municipal de 
Acompanhamento de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do 
FUNDES, os seguintes Conselheiros Titulares e Suple ntes, referente ao Exercfcio de 
2023 a 2026. 

1 - Representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais um da Secretaria 
Municipal de Educação: 

Elisete Maria Leal (Titular, CPF Nº- 809.252.943-49) 
Lufs Fernando Moura (Titular, CPF Nº- 076.476.713-59) 

• Aurilena Gonçalves Pinheiro Leal (Suplente, CPF: Nº - 395.515.393-20) 
Maria Edileusa Rocha (suplente, CPF: Nº - 297.392.068-08) 

li - Representantes dos Professores da Educação Básica Públicas do munic ípio : 

Franclelza de Carvalho Brito (Titular, CPF Nº- 514.772.383-87) 
Danísla borgas Leal (Suplente, CPF Nº- 766.579.653-20) 

Ili - Representantes dos Dire tores das Escolas Públicas do Município: 

Adão João de Almeida (Titula r, CPF Nº- 454.272.673-87) 
Franclrene de Carvalho Brito (Suplente, CPF Nº- 373.257.283-87) 

IV - Re presentantes dos Se rvidores Té cnico-adminis trativos das Escolas Básicas 
Públicas do município : 

Ana Maria de Moura Carvalho (Titular, CPF: Nº - 306.519.508-99) 
lvaneide Maria de Jesus Leal (Suplente, CPF Nº - 955.285.123-87) 

V - Re presentante s dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública do Município: 

Lalne de Carvalho Bezerra (Titular, CPF Nº - 029.750.593-96) 

Maria Aurllana de Sousa (Suplente, CPF Nº - 010.967 .033-78) 
• Ana Maria da SIiva (Titular, CPF Nº - 905.422 .583-15) 
- Valdélia Francisca de Sousa (Suplente, CPF Nº - 029.795.573-07) 

VI • Representantes dos Estudantes da Educação Bás ica Pública do município, 
sendo 1 (um) indicado pela e ntidade de estudantes secundaristas: 

Mário Marcelino da Cunha (Títula r, CPF Nº- 892.741 .213-34) 
José Mauro Sousa (Suplente, CPF Nº- 028.198.293-76 ) 
Nalra Rodrigues Sobrinho (Titular, CPF Nº- 710.700.131-02 ) 
Ricardo da Moura Sousa (Suple nte, CPF Nº- 083.183.963-59) 

VII - Represe nta ntes do Conselho Tutelar: 

Fábio de Moura Rodrigues (Titular, CPF Nº - 033.200.283-75) 
Jallson Veloso de Lacerda (Suplente, CPF Nº - 070.530.753-03) 

- VIII - Representantes das Escolas do Campo: 

Eldan Borges Pinheiro (Titular, CPF Nº - 535.900.903-91) 
Jallton Valdeci de Brito (Suple nte , CPF Nº - 011.584.603-41) 

Art. 2º- - Esta Portaria entra e m vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário . 

DIE:CIIE:NCIA 
PUBLIQUE-SE 

E 
CUMPRA-SE 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI-PI, 20 DE 
DEZEMBRO DE 2022. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

