Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CNPJ: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016
PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
Aos QUATORZE dias do mês de MARÇO do ano DOIS MIL E DEZESSEIS, foi expedida a presente Ata
de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e do Decreto Municipal nº 065 de 13 de dezembro de 2013, que, conjuntamente com as
condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Prefeitura Municipal de
Malacacheta - MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede de sua Prefeitura Municipal à
Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, 130 - Centro, CNPJ 18.404.871/0001-36, neste ato
representado pela sua Prefeita Municipal, a Senhora Maria Ivone Ramalho dos Santos, brasileira,
o
divorciada, portadora do CPF n 459.050.296-87, residente e domiciliada nesta cidade e a licitante
vencedora, empresa AGTUR – TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ-MF 10.511.532/0001-47, com
o
sua sede na cidade de MALACACHETA, à Rua SEBASTIÃO SIMIL DE SOUZA, n 216 – bairro CENTRO,
neste ato representada pelo senhor ALEXANDRE RODRIGUES SOARES, (nacionalidade) BRASILEIRO,
o
(est. civil) SOLTEIRO, (profissão) EMPRESÁRIO, portador da CI n MG 12.562.672 , expedida pela
o
SSP/MG e do CPF/MF n 051.598.366-75, residente e domiciliado na cidade de MALACACHETA, à
FAZENDA JUREMA – MG 217, de agora em diante denominado Detentora da Ata de Registro de Preços,
o
de acordo com o procedimento licitatório Pregão Presencial n 014/2016.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Constitui objeto deste Compromisso a contratação de empresa para locação de veículos para

atendimento das necessidades do Transporte Escolar do Município de Malacacheta – MG, nas
condições estabelecidas Anexo I Termo de Referencia deste Edital, fazendo parte integrante

desta Ata de Registro de Preços o referido ato convocatório e seus anexos, bem como a proposta
formulada pela Contratada, que obrigam igualmente as partes.
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será de até 31 de Dezembro de 2016,
contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações das partes:
I - DO CONTRATANTE
a) Intervir no fornecimento, nos casos e condições previstos em lei;
b) Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados;
c) Registrar as ocorrências de inexecução do contrato por culpa da CONTRATADA para fins de rescisão
contratual.
II - DO CONTRATADO

DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CONTRATADO
1- São obrigações do CONTRATADO:
a) Zelar pela segurança dos alunos, sendo que os mesmos deverão ser transportados devidamente,
respeitando-se a capacidade permitida para os veículos utilizados;
b) Tratar os alunos com urbanidade, respeito, zelo e educação;
c) Responsabilizar pelas contratações com terceiros que serão regidas pelas disposições de direito
privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros
contratados pelo CONTRATADO e o MUNICÍPIO DE Malacacheta;
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d) Responsabilizar pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares decorrente da
execução deste Contrato;
e) Responsabilizar pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância de qualquer preceito
normativo baixado pelos Órgãos Federais, e/ou Estaduais e/ou Municipais, a que der causa, bem como
pelo pagamento de eventuais emolumentos que vierem a ser cobrados em decorrência da execução do
presente Contrato;
f)Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas e responsabilidades concernentes à
prestação dos serviços objeto deste instrumento, abrangendo transportes, seguros, previdência social e
obrigações trabalhistas;
g)Participar, através de seus representantes e condutores, de treinamentos/palestras/seminários,
relacionados com o objeto deste contrato, promovidos pelo CONTRATANTE;
h) Permitir à fiscalização do CONTRATANTE, através de funcionários devidamente identificados, livre
acesso, em qualquer época, aos veículos que transportam os alunos;
i) Responsabilizar pela segurança dos usuários na prestação dos serviços aqui contratados,
especialmente quanto ao cumprimento das disposições legais referentes à Segurança e higiene.
j) Manter o andamento dos serviços, substituindo os veículos por outros sempre que se fizer necessário.
l) Obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao
Município de Malacacheta imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
contrato.
m) Os condutores estão proibidos, enquanto estiverem transportando os alunos, de usar shorts,
bermudas, camisetas, chinelos; fumar cigarros; alimentar ou fazer uso de bebidas alcoólicas.
n) Responsabilizar pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância de qualquer preceito
normativo baixado pelos Órgãos Federais, e/ou Estaduais e/ou Municipais, bem como pelo pagamento de
quaisquer emolumentos que vierem a ser cobrados em decorrência da execução do presente Contrato.
o) Suportar todas as despesas referentes à prestação dos serviços, tais como combustível, peças e
outras despesas.
p) Fica proibido ao contratado o transporte de alunos em número superior à capacidade dos veículos, não
podendo, em nenhuma hipótese, serem transportados em pé. Entende-se por capacidade do veículo o
número de passageiros indicados no CRLV emitido pelo DETRAN. Não podendo ainda transportar outros
passageiros sem a autorização prévia do Município de Malacacheta.
q) O Município de Malacacheta reserva-se no direito de alterar, acrescentar ou suprimir itinerários, bem
como solicitar o veículo adequado (com capacidade maior ou menor), para melhor atender a demanda
escolar.
r) Os veículos e motoristas disponibilizados para prestação dos serviços deverão preencher todos os
requisitos da CARTILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, publicado pelo FNDE/MEC.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO, DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento aqui contratado o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os preços
registrado de acordo com tabela abaixo:
itens
Descrição
V.UNIT.
V.TOTAL
DIVERSOS LINHAS: 04,06,07,08,09,10,17,18,19,26 E 27
841.420,00
( OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATROCENTOS VINTE CENTAVOS )

1- O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela
Tesouraria do Município de Malacacheta, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente, contados do
recebimento da nota fiscal, mediante apresentação do documento hábil que comprove a
satisfatória prestação dos serviços, devidamente aprovada pelo Diretor de Transporte e
Secretária Municipal de Educação.
2 - Deverão ser apresentados juntamente com os documentos acima relacionados: Certidão
Negativa de Débitos junto ao INSS, CNDT, Certidão de Débitos Federais e Divida Ativa da
União, e CRF do FGTS em estado regular.
3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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A ata de Registro de Preços a que se refere este instrumento poderá sofrer alterações e/ou supressões
que se fizerem necessárias, em forma de Termo Aditivo, nos termos do art. 12, do Decreto Municipal nº
065/2013.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
1 - O Preço proposto somente será revisado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando – se a
manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial deste instrumento.
a) O Preço proposto somente será revisado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando – se
a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial deste instrumento.
b) Para caracterização do previsto neste artigo, a empresa deverá apresentar cópia de Planilhas de
custos, devidamente instruída com as notas fiscais referentes ao mês de julgamento da licitação,
informando sua margem de lucros.
c) Para deferimento da revisão, se ocorrida alguma das situações descritas neste artigo, a Empresa
deverá apresentar, a cada mês, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as
notas fiscais e demais documentos que a justifiquem, sendo que a revisão se dará mediante a
comprovação do preço paga ao (s) fornecedor (es), sem prejuízo de pesquisa pelo Município, na
condição de Gerenciador.
2 - O Município se reserva do direito de realizar cotação paralela, para se averiguar os valores informados
nas Planilhas supracitadas. Apresentando-se como uma situação contornável, através da troca de
fornecedores por parte da Empresa, será considerado injustificado o pedido de revisão, mantendo –se os
valores originais
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Municipal 65/2013, Art. 4º parágrafo 2º,
devendo ser informada no ato compra.
2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o número
do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao processo administrativo de licitação.
3. O Setor de Compras solicitará a Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá conter a
autorização do ordenador de despesa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
O descumprimento do fornecimento sujeitara o fornecedor as seguintes sanções, sem previstas
das prevista do Edital Pregão Presencial nº 014/2016, que desta ata faz parte integrante:
a) Advertência
b) Multa de 0,33 % (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação por dia de atraso na
entrega do material ou não substituição caso este não sejam recebidos em caráter definitivo em razão de
não atender a qualidade do material.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato, caso haja defeito no material que não venha a ser
corrigido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação prevista na alinea anterior salvo
se neste período a contratada substituir o material defeituoso por outro com as mesmas características.
d) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso não substitua o material defeituoso no
prazo de 10 (dez dias), a contar da comunicação prevista na alínea "a", ou haja atraso na entrega do
material, por prazo superior a cinco dias úteis do pedido.
CLÁUSULA OITAVA – DA HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO
Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo
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15, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO
Esta ata de registro de preços está vinculado de forma total e plena à proposta vencedora, Edital
Pregão Presencial nº 019/2016 e seus anexos, que lhe deu causa para cuja execução, exigir-se-á
rigorosa obediência ao instrumento Convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
1 O detentor da Ata terá seu registro de preços cancelado por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas hipóteses de descumprimento deste edital e
seus anexos, considerando-se o grau de prejuízo ao interesse publico devidamente motivado.
2

- O cancelamento poderá se dar quando:

a)– Comprovar-se a impossibilidade do detentor da Ata em cumprir os seus termos, em
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b)O preço registrado se tornar comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento uma vez esgotada a negociação o
fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; o fornecedor
não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; Quando comprovada a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII a XVI da Lei Federal nº 8.666/93; sub
contratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da Administração; Dissolução da
sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; Decretação de falência da Empresa
ou a instauração de insolvência civil dos proprietários.
3 – Em qualquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, esta Prefeitura
Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao Proponente a nova
ordem de registro.
4 – A comunicação do cancelamento de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo de gerenciamento da
presente Ata de Registro de Preços.
5 - No caso de ser ignorada, incerta ou inacessível a localização da Detentora da Ata, a comunicação
será feita por publicação no órgão de imprensa oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DOS PREÇOS
Os preços registrados serão confrontados periodicamente pelo menos trimestralmente com os
praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Malacacheta - MG para dirimir quaisquer questões oriundas
desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
Para constar que for lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Excelentíssima senhora Prefeita Maria Ivone Ramalho dos Santos e pelo Sr. ALEXANDRE RODRIGUES
SOARES, qualificado preambulamente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.
Malacacheta - MG, 01 de ABRIL de 2016
______________________________
Maria Ivone Ramalho dos Santos
Prefeita Municipal
_______________________________________
AGTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ALEXANDRE RODRIGUES SOARES
Empresa Vencedora
Detentora da Ata
Testemunhas:1.
2_____________________________
2_____________________________
(nome)
(nome)
RG/CPF
RG/CPF
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016
PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
Aos QUATORZE dias do mês de MARÇO do ano DOIS MIL E DEZESSEIS, foi expedida a presente Ata
de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e do Decreto Municipal nº 065 de 13 de dezembro de 2013, que, conjuntamente com as
condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Prefeitura Municipal de
Malacacheta - MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede de sua Prefeitura Municipal à
Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, 130 - Centro, CNPJ 18.404.871/0001-36, neste ato
representado pela sua Prefeita Municipal, a Senhora Maria Ivone Ramalho dos Santos, brasileira,
o
divorciada, portadora do CPF n 459.050.296-87, residente e domiciliada nesta cidade e a licitante
vencedora, empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA, CNPJ-MF
o
10.687.745/0001-24, com sua sede na cidade de TEOFILO OTONI, à AV ALFREDO SÁ, n 5.321 –
bairro SAÕ CRISTOVÃO, neste ato representada pelo senhor GILDÉSIO TELES GUIMARÃES,
o
(nacionalidade) BRASILEIRO, (est. civil) DIVORCIADO, (profissão) CONTADOR, portador da CI n MG
o
3.288.346 , expedida pela SSP/MG e do CPF/MF n 651.920.366-15, residente e domiciliado na cidade de
TEOFILO OTONI, à PRAÇA JOAQUIM GONÇALVES, 192 – VALÃO – POTÉ - MG, de agora em diante
denominado Detentora da Ata de Registro de Preços, de acordo com o procedimento licitatório Pregão
o
Presencial n 014/2016.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Constitui objeto deste Compromisso a contratação de empresa para locação de veículos para

atendimento das necessidades do Transporte Escolar do Município de Malacacheta – MG, nas
condições estabelecidas Anexo I Termo de Referencia deste Edital, fazendo parte integrante

desta Ata de Registro de Preços o referido ato convocatório e seus anexos, bem como a proposta
formulada pela Contratada, que obrigam igualmente as partes.
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será de até 31 de Dezembro de 2016,
contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações das partes:
I - DO CONTRATANTE
a) Intervir no fornecimento, nos casos e condições previstos em lei;
b) Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados;
c) Registrar as ocorrências de inexecução do contrato por culpa da CONTRATADA para fins de rescisão
contratual.
II - DO CONTRATADO

DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CONTRATADO
1- São obrigações do CONTRATADO:
a) Zelar pela segurança dos alunos, sendo que os mesmos deverão ser transportados devidamente,
respeitando-se a capacidade permitida para os veículos utilizados;
b) Tratar os alunos com urbanidade, respeito, zelo e educação;
c) Responsabilizar pelas contratações com terceiros que serão regidas pelas disposições de direito
privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros
contratados pelo CONTRATADO e o MUNICÍPIO DE Malacacheta;
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d) Responsabilizar pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares decorrente da
execução deste Contrato;
e) Responsabilizar pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância de qualquer preceito
normativo baixado pelos Órgãos Federais, e/ou Estaduais e/ou Municipais, a que der causa, bem como
pelo pagamento de eventuais emolumentos que vierem a ser cobrados em decorrência da execução do
presente Contrato;
f)Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas e responsabilidades concernentes à
prestação dos serviços objeto deste instrumento, abrangendo transportes, seguros, previdência social e
obrigações trabalhistas;
g)Participar, através de seus representantes e condutores, de treinamentos/palestras/seminários,
relacionados com o objeto deste contrato, promovidos pelo CONTRATANTE;
h) Permitir à fiscalização do CONTRATANTE, através de funcionários devidamente identificados, livre
acesso, em qualquer época, aos veículos que transportam os alunos;
i) Responsabilizar pela segurança dos usuários na prestação dos serviços aqui contratados,
especialmente quanto ao cumprimento das disposições legais referentes à Segurança e higiene.
j) Manter o andamento dos serviços, substituindo os veículos por outros sempre que se fizer necessário.
l) Obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao
Município de Malacacheta imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
contrato.
m) Os condutores estão proibidos, enquanto estiverem transportando os alunos, de usar shorts,
bermudas, camisetas, chinelos; fumar cigarros; alimentar ou fazer uso de bebidas alcoólicas.
n) Responsabilizar pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância de qualquer preceito
normativo baixado pelos Órgãos Federais, e/ou Estaduais e/ou Municipais, bem como pelo pagamento de
quaisquer emolumentos que vierem a ser cobrados em decorrência da execução do presente Contrato.
o) Suportar todas as despesas referentes à prestação dos serviços, tais como combustível, peças e
outras despesas.
p) Fica proibido ao contratado o transporte de alunos em número superior à capacidade dos veículos, não
podendo, em nenhuma hipótese, serem transportados em pé. Entende-se por capacidade do veículo o
número de passageiros indicados no CRLV emitido pelo DETRAN. Não podendo ainda transportar outros
passageiros sem a autorização prévia do Município de Malacacheta.
q) O Município de Malacacheta reserva-se no direito de alterar, acrescentar ou suprimir itinerários, bem
como solicitar o veículo adequado (com capacidade maior ou menor), para melhor atender a demanda
escolar.
r) Os veículos e motoristas disponibilizados para prestação dos serviços deverão preencher todos os
requisitos da CARTILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, publicado pelo FNDE/MEC.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO, DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento aqui contratado o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os preços
registrado de acordo com tabela abaixo:
itens
DIVERSOS

Descrição
V.UNIT.
LINHAS:
01,02,03,05,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24 E
25
( HUM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA SETE MIL, QUINHENTOS REAIS )

V.TOTAL
1.387.500,00

1- O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela
Tesouraria do Município de Malacacheta, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente, contados do
recebimento da nota fiscal, mediante apresentação do documento hábil que comprove a
satisfatória prestação dos serviços, devidamente aprovada pelo Diretor de Transporte e
Secretária Municipal de Educação.
2 - Deverão ser apresentados juntamente com os documentos acima relacionados: Certidão
Negativa de Débitos junto ao INSS, CNDT, Certidão de Débitos Federais e Divida Ativa da
União, e CRF do FGTS em estado regular.
3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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A ata de Registro de Preços a que se refere este instrumento poderá sofrer alterações e/ou supressões
que se fizerem necessárias, em forma de Termo Aditivo, nos termos do art. 12, do Decreto Municipal nº
065/2013.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
1 - O Preço proposto somente será revisado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando – se a
manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial deste instrumento.
d) O Preço proposto somente será revisado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando – se
a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial deste instrumento.
e) Para caracterização do previsto neste artigo, a empresa deverá apresentar cópia de Planilhas de
custos, devidamente instruída com as notas fiscais referentes ao mês de julgamento da licitação,
informando sua margem de lucros.
f) Para deferimento da revisão, se ocorrida alguma das situações descritas neste artigo, a Empresa
deverá apresentar, a cada mês, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as
notas fiscais e demais documentos que a justifiquem, sendo que a revisão se dará mediante a
comprovação do preço paga ao (s) fornecedor (es), sem prejuízo de pesquisa pelo Município, na
condição de Gerenciador.
2 - O Município se reserva do direito de realizar cotação paralela, para se averiguar os valores informados
nas Planilhas supracitadas. Apresentando-se como uma situação contornável, através da troca de
fornecedores por parte da Empresa, será considerado injustificado o pedido de revisão, mantendo –se os
valores originais
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Municipal 65/2013, Art. 4º parágrafo 2º,
devendo ser informada no ato compra.
2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o número
do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao processo administrativo de licitação.
3. O Setor de Compras solicitará a Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá conter a
autorização do ordenador de despesa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
O descumprimento do fornecimento sujeitara o fornecedor as seguintes sanções, sem previstas
das prevista do Edital Pregão Presencial nº 014/2016, que desta ata faz parte integrante:
a) Advertência
b) Multa de 0,33 % (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação por dia de atraso na
entrega do material ou não substituição caso este não sejam recebidos em caráter definitivo em razão de
não atender a qualidade do material.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato, caso haja defeito no material que não venha a ser
corrigido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação prevista na alinea anterior salvo
se neste período a contratada substituir o material defeituoso por outro com as mesmas características.
d) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso não substitua o material defeituoso no
prazo de 10 (dez dias), a contar da comunicação prevista na alínea "a", ou haja atraso na entrega do
material, por prazo superior a cinco dias úteis do pedido.
CLÁUSULA OITAVA – DA HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO
Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo
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15, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO
Esta ata de registro de preços está vinculado de forma total e plena à proposta vencedora, Edital
Pregão Presencial nº 019/2016 e seus anexos, que lhe deu causa para cuja execução, exigir-se-á
rigorosa obediência ao instrumento Convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
1 O detentor da Ata terá seu registro de preços cancelado por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas hipóteses de descumprimento deste edital e
seus anexos, considerando-se o grau de prejuízo ao interesse publico devidamente motivado.
3

- O cancelamento poderá se dar quando:

a)– Comprovar-se a impossibilidade do detentor da Ata em cumprir os seus termos, em
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b)O preço registrado se tornar comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento uma vez esgotada a negociação o
fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; o fornecedor
não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; Quando comprovada a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII a XVI da Lei Federal nº 8.666/93; sub
contratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da Administração; Dissolução da
sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; Decretação de falência da Empresa
ou a instauração de insolvência civil dos proprietários.
3 – Em qualquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, esta Prefeitura
Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao Proponente a nova
ordem de registro.
4 – A comunicação do cancelamento de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo de gerenciamento da
presente Ata de Registro de Preços.
5 - No caso de ser ignorada, incerta ou inacessível a localização da Detentora da Ata, a comunicação
será feita por publicação no órgão de imprensa oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DOS PREÇOS
Os preços registrados serão confrontados periodicamente pelo menos trimestralmente com os
praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Malacacheta - MG para dirimir quaisquer questões oriundas
desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
Para constar que for lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Excelentíssima senhora Prefeita Maria Ivone Ramalho dos Santos e pelo Sr. GILDÉSIO TELES
GUIMARÃES, qualificado preambulamente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.
Malacacheta - MG, 01 de ABRIL de 2016
______________________________
Maria Ivone Ramalho dos Santos
Prefeita Municipal
_______________________________________
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