
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

ATA DE REIGSTRO DE PREÇOS 

Pelo presente instrumento, a Câmara Municipal de Santaluz, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com endereço na Rua Marechal 

Deodoro da Fonseca, 16, Centro, Santaluz, CEP: 48.880.000, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.227.459/0001-74, representada pelo Presidente 

Legislativo, Sr. PEDRO DOS REIS ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado 

CONTRATANTE, a seguir denominado ÓRGÃO GESTOR, RESOLVE, registrar os preços para Constitui o objeto deste Pregão Presencial, 

registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção 

preventiva e corretiva nos veículos automotores da Câmara de Santaluz e JUCIMAR DIAS RAMOS - ME, inscrita no CNPJ de n° 

13,144.52610001-97, com sede na Travessa José Raimundo, 111, casa, Jorge Vilas Boas, Santaluz— Bahia, representada legalmente 

por Jucimar Dias Ramos, cuja proposta foi classificada no certame, Processo Licitattclo n°. 009/2018 — Pregão Presencial ri°. 002/2018, 

adiante denominada FORNECEDOR, nos tentos da Lei n°8666/93, com as alterações e demais normas legais aplicáveis, e ainda pela Lei 

Federal n° 10,520/2002 e Decreto Federal n°3.931/2001, fintam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a qual apresenta sequência 

de classificação, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que seguem: 

CLAUSULA 1- DO OBJETO 

1.1. CONSTITUI O OBJETO DESTE PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LAVAGEM E DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LEVES DE 

PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BAHIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 00 TERMO DE 

REFERÊNCIA, ANEXO 

1.2. Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial e seus Anexos. 

Item Descrição Unid Quart V. Unit. Total 

01 SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES UND 100 43,80 4.38000 

02 SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES UND 65 45,50 2.957,50 

03 SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS LEVES UND 75 2040 1.53000 

04 ERVIÇOS DE RETIFICA PARA VEICULOS LEVES UND 40 41,00 1.640,00 

05 SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES UND 65 11,80 767,00 

06 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LEVES UNO 180 1980 3.38400 

07 SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL UND 100 60,00 6.000,00 
VALOR TOTAL 20.658,50 

Santaluz, nas quantidades solicitadas nas ordens de serviços. 

CLÁUSULA II — DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade até 31 de dezembro de 2018, a partir da data de sua 

assinatura 

2.2. Nos termos do art. 15, § 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada Pela Lei Federal 8883/94, durante o prazo de 

validade desta Ata de Registro de Precos, a Câmara Municipal de Santaluz NÃO será obrigado a contratar exclusivamente 

por seu intermédio, o serviço referido na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde aue permitidos em lei  

sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ás empresas detentoras.  

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses no art. 78 da lei Federal 8.666/93, com alterações que lhe foram impostas pela 

Lei Federal 8883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, ás suas detentoras, o contraditório e 

a ampla defesa. 

CLÁUSULA III — DO PREÇO E DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1.3. APRESENTAÇÃO: o serviço deverá ser prestado de acordo com as necessidades '- CGmaja  Municipal  e 
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3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para prestação dos respectivos serviços pela Câmara 

Municipal de Santaluz. 

3.1/. O preço total estimado esta fixado em R$ 20.6513,50 (vinte mil seiscentos e Cinquenta e oito reais e 

cinquenta centavos). 

3.1.3. O preço ofertado pela empresa signatffla da presente Ata de Registro de Preços é o seguinte, de acordo com a 

respectiva classificação no Pregão: 

3.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condiçoes 

constantes do Edital do Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

3.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago serão constante das propostas apresentadas no Pregão pela 

empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram. 

CLAUSULA IV - DOS PRAZOS E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO. 

4.1. A FORNECEDORA deverá apresentar à Câmara Municipal de Santaluz, gratuitamente, previamente á execução 

do serviço, orçamento detalhado, no prazo máximo e não superior a 02(dois) dias, contados a partir do recebimento do 

veiculo, com exceção dos serviços de reparo no motor (montagem e desmontagem), funilaria e pintura, em que o prazo será 

de, no máximo, 05 (cinco) dias, devendo conter no orçamento: 

Relação de peças a serem utilizadas no referido serviço, juntamente como valor das mesmas; 

Tempo a ser gasto na prestação do serviço, de conformidade com a tabela tempária aqui informada. 

Cláusula de garantia dos serviços prestados, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, após a entrega do 

mesmo em perfeito funcionamento, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. 

4.2.0 ÓRGÃO GESTOR se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que venham a 

apresentar defeitos quer seja referente às peças utifizadas que deverão possuir garantia de fabrica ou ainda sejam referentes 

aos serviços prestados, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do 

Consumidor ou ainda que não atendam as especificações constantes do Termo de Referência ou da proposta 

comercial, cabendo à FORENECEDOFtA contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de 

multa por atraso elou suspensão do contrato, sem prejuizo a outras penalidades aplicáveis. 

4.3.A cada reparo ou troca de peças e acessórios serão obrigatórios o envio do material trocado ao setor de frotas 

para controle. 

4.4.A FORNECEDORA fica obrigada a envia o orçamento com as respectivas marcas das peças ou acessórios e 

quilometragem do veiculo a Cárnara Municipal, antes da execução do serviço. 

4.5.0 prazo de permanência do veiculo na oficina deverá ser de no máximo 05(cinco) dias, a contar da entrada do 

veiculo na oficina. Caso o referido prazo não possa ser cumprido por quaisquer motivos alheios à vontade do contratado, este 

poderá ser prorrogado, mediante solicitação enviada à Câmara Municipal, não ultrapassando 20 (vinte) dias. O não 

cumprimento dos prazos determinados sujeitará à Detentora do Registro, ás penalidades aplicáveis, descritas neste edital, 

garantido a prévia defesa. 
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4.6.0 orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contado a partir da retirada do veiculo nas dependências da Câmara Municipal de Santaluz, com exceção dos 

serviços de reparo no motor (montagem e desmontagem), funilaria e pintura, em prazo será de no máximo 05 (cinco) 

dias. 
4.7. Refazer em, no máximo, 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que forem rejeitados. 

4.8. A FORNECEDORA não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos 

observados nos materiais após o seu recebimento. 

4.9.A FORNECEDORA devera manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as 

condições de habilitação previstas no Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual. 

4.10. O senriço desta licitação deverá ser prestado de acordo com a discriminação constante no Edital, seus 

anexos e da proposta apresentada, conforme autorizações emitidas pelo Setor de Compras ou outro Setor por esse 

expressamente autonzado, não sendo admitida a troca de unidade de medida, ou qualquer outra especificação 

constante da proposta. 
4.11. A FORNECEDORA devera ter estrutura para receber no minimo 03 (três) veiculas por vez para 

manutenção. 
4.12. Caso a FORNECEDORA não tenha oficina no Municipio de Santaluz, a mesma devera assumir os 

gastos com o frete de ida e vinda dos veículos a serem reparados. 

4.13. Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento deste serviço, por ação ou omissão, por 

negligência, imperícia ou imprudéncia, serão de responsabilidade exclusiva do fornecedor. 

4.14. A FORNECEDORA não poderá subcontratar o objeto da presente licitação sem o consentimento prévio 

da Câmara, o qual, caso haja, será dado por escrito. 

CLÁUSULA V — DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade dos serviços realizados como discriminado na 

respectiva nota fiscal, mediante o aceite pelo Coordenador de Controle de Frotas e de acordo com a programação financeira 

da Administração Municipal de Santaluz, obedecendo ao descrito abaixo: 

5.2. Pela execução do objeto da presente Licitação, a CÂMARA efetuará os pagamentos à FORNECEDORA, mediante 

apresentação de nota fiscal, acompanhada da certidão de regularidade com a fazenda Nacional, Divida Ativa da União e 

Tributos e Contribuições Federais e da certidão de regularidade com FGTS. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias 

após o recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal da licitação pela FORNECEDORA. 

5.3. Não serão pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem descrição de materiais em desacordo com a 

autorização emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com a ata de registro de preços e com a proposta da 

FORNECEDORA. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas á vencedora e seu vencimento ocorrerá 30 

(trinta) dias fiteis após a data de sua reapresentação vátida. 
54. Nota fiscal/fatura será emitida pela FORNECEDORA em inteira conformidade com as exigências legais e 

contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias elou 

previdenciárias. 
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5.5.0s pagamentos à FORNECEDORA somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços nas 

condições especificadas nesta Ata e no Termo de Referência, Anexo Ido Edital, que será comprovada por meio do atestado 

de inspeção dos serviços a ser expedido pela Câmara Municipal. 

5.6. As notas fiscais/faturas serão emitidas separadamente, sendo uma nota fiscal/fatura para mão-de-obra e 

serviços, sendo também separadas por secretaria. 

5.7.A Câmara, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, mormente no que tange a valores dos 

serviços prestados, deverá devolve-Ia â FORNECEDORA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 

estipulado para pagamento será contado somente a partir da reapresentação/substituição do documento, desde que 

devidamente sanado o vicio. 
5.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da 

FORNECEDORA, seja relativa â execução do objeto, seja quanto à documentação exigida para a liberação dos pagamentos, 

sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção na prestação dos 

serviços. 
5.9.Todo pagamento que vier a ser considerada contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos 

futuros ou cobrados da FORNECEDORA. 5.10. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a 

FORNECEDORA dará a Cámara plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos serviços e produtos nela 

discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma. 

5.11. A liberação do pagamento da nota fiscal/fatura relativa ao último mês de prestação de serviços somente ocorrerá 

mediante a plena e cabal comprovação de cumprimento de todas as obrigações contratualmente previstas, especialmente a 

apresentação de todos os documentos exigidos, bem corno a correção de todas as eventuais pendéncias apuradas. 

CLÁUSULA VI — DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

6.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo 

setor de contabilidade no ato que antecede cada contrafação, conforme dispõe o Art. 7
0, §2° do Decreto Federal 7.892/2013. 

As informações estarão presentes na ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do contrato. 

CLÁUSULA Vil — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

7.1.0s contratos de prestação de serviços decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados com 

o recebimento da requisição pela detentora. 
7.2.As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados 

durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega destes estiver prevista para data posterior â do seu vencimento. 

7.3.Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita 

diretamente por requisição ou através de oficio ou fax ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do 

produto/serviço, a quantidade pretendida, o local para a entrega/prestação de serviço, o carimbo e a assinatura do 

responsável 
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7.4.A empresa fornecedora, quando do recebimento de ordem de fornecimento enviada pela unidade requisitante, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, alam da identificação de 

quem procedeu ao recebimento. 
7.5.A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior devera ser devolvida para a unidade requisitante, a fim 

de ser anexada ao processo de administração da ata. 
7.6.Fica estabelecido, para todos os efeitos legais, que na execução do objeto deste instrumento, não caberá ao 

ÓRGÃO GESTOR qualquer responsabilidade por despesas afinentes a encargos de qualquer natureza, inclusive de origem 

previdenciária, trabalhista, fiscal e indenizatória, frete, taxas, cabendo todos os ônus de tais encargos ao FORNECEDOR que 

responde civil e criminalmente pelos atos e fatos que ocorram durante o cumprimento deste contrato. 

7.7.0 FORNECEDOR assumirá automaticamente, ao firmar o registro, a responsabilidade, exclusiva, por danos 

causados ao ÓRGÃO GESTOR ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo nos atos praficados oriundos do presente 

instrumento. 
7.8.0 FORNECEDOR não poderá subcontratar o objeto da presente licitação sem o consentimento prévio da Cámara, 

o qual, caso haja, será dado por escrito. 

CLÁUSULA VIII — DAS OBRIGAÇÕES DO SIGNATÁRIO DA ATA 

8.1. Realizar os serviços contratados, obedecendo rigorosamente ao disposto no Edital. 

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou itregulasidades constatadas pela Camara de Santaluz 

referente as condições firmadas na presente Ata. 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata. 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital. 

8.5. Entregar os veiculos limpos, interna e externamente e aspirados, quando for o caso, após a execução dos 

serviços. 
8.8. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição, 

executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
8.7. Zelar pela guarda dos veiculos que estiverem na sua responsabilidade, responsabilizando-se por quaisquer danos 

ocorridos aos mesmos. 
8.8. Responsabilizar-se integralmente pelos veiculos recebidos do ÓRGÃO GESTOR, incluindo todos os pertences, 

acessórios e objetos nele confidos, obrigando-se á reparação total da perda em caso de furto ou roubo, incêndio ou acidente, 

independente de culpa, não transferindo a responsabilidade a possiveis subcontratados ou terceiros, desde o momento do 

recebimento do veiculo para orçamento até a entrega do mesmo ao ÓRGÃO GESTOR. 

8.9. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuizos de qualquer natureza causados direta ou 

indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens da Câmara de Santaluz ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da 

fiscalização ou acompanhamento pelo ÓRGÃO GESTOR. 
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810. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Câmara for compelido a responder por força 

da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocaticios. 

8.11. Comparecer á sede da CAMARA, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos serviços contratados. 

8.12. Comunicar imediatamente a Câmara qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do 

objeto contratado. 

8.13. Executar os serviços contatados somente com previa autorização do ÓRGÃO GESTOR; 

8.14. Refazer em, no máximo 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que forem rejeitados. 

8.15. Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo de Referência considerados essenciais ou 

imprescindiveis ao funcionamento dos veiculas. 

8.16. Indicar â Câmara Municipal o Preposto, com competência para manter entendimentos e receber comunicações 

acerca do objeto do contrato. 

8.17. Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do ÓRGÃO GESTOR durante a 

vigência do contrato. 

8.18. Possuir pessoal especializado em manutenção de veiculos automotores, para executar os serviços nos veículos 

de cada mama especifica; 

8.19. Entregar na Câmara Municipal de Santaluz as peças e componentes substituidos, devidamente acondicionadas, 

no ato da entrega do veiculo consertado. 

8.20. Não ultrapassar o período (tempo padrão) necessário para a execução dos serviços, conforme previsto na 

Tabela Tamparia fornecida (anexo VIR do edital). 8.21. Retirar os veículos nas dependências da Câmara Municipal de 

Santaluz, para as devidas manutenções nos prazos previstos no Edital, sem causar qualquer tipo de ônus a Câmara. 

CLÁUSULA IX— DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

9.1A Ata de Registro de Preços não obriga a Câmara de Santaluz a firmar a contratação, podendo realizar licitação 

especifica para aquisição de um ou mais itens, objeto desta licitação, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em 

igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência. 

9.2.A Câmara de Santaluz avaliará o mercado constantemente promovendo as negociações necessárias ao 

ajustamento do preço, publicando trimestralmente os preços registrados. 
9.3.Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Câmara de Santaluz negociará 

com o prestador sua redução, caso contrário, o signatário da ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do 

seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobabória. 

9.3.1 Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o prestador ficará exonerado da aplicação de penalidade. 

9.3.2.Cancelados os registros, a Câmara de Santaluz poderá convocar os demais prestadores, na ordem de 

classificação, visando igual oportunidade de negociação. 
9.3.3.Não havendo êxito nas negociações, a Câmara de Santaluz procederá â revogação da Ata de Registro de 

Preços. 
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9.4.0 acompanhamento e a fiscalização da contração, assim como o recebimento e a conferência dos serviços 

prestados, serão realizados pela Câmara Municipal de Santaluz. 

9.5.0 Coordenador de Controle de Frotas atuará como fiscalizador da execução do objeto contratual. 

9.6.A Câmara Municipal, tendo como base relatório mensal a ser elaborado pela FORNECEDORA, expedirá atestado 

de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e 

constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 

9.7.A FORNECEDORA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do Contrato pela 

Câmara, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela Câmara Municipal. 

9.8.A Câmara não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas 

hipóteses previstas, expressamente, nesta AtafTermo de Referência. 

9.9.0 acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da 

FORNECEDORA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da Contratação. 

CLÁUSULA X - DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

10.1. São condições gerais da contração: 

I - Como condição para assinatura desta Ata de Registro de Preços, a FORNECEDORA deverá entregar a CÂMARA. 

A contração dos serviços não estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de responsabilidade entre a 

Câmara e os agentes, prepostos, entregados ou demais pessoas da FORNECEDORA designadas para a execução 

do objeto, sendo a FORNECEDORA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das 

relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja 

trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

Il. A FORNECEDORA guardará os veículos sob sua proteção, se responsabilizando pelos mesmos, com relação a 

danos e furtos, sendo vedada o uso do veiculo por seus funcionários para outros fins que não seja o objeto desta 

licitação. 

CLÁUSULA XI - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

11.1. A FORNECEDORA responderá por todo e qualquer dano provocado a Câmara, seus servidores ou terceiros, 

decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da 

fiscalização ou do acompanhamento exercido pela Câmara, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los 

integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação. 

11.1.1. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuizo que 

venha a ser suportado pela Câmara, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela FORNECEDORA 

de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas nãoitre limitando, pagamentos 
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ou ressarcimentos efetuados pela Câmara a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas 

processuais, honorários advocaticios e outros. 
11.1.2. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas 

como de responsabilidade da FORNECEDORA for apresentada ou chegar ao conhecimento da Cámasa, este comunicará a 

FORNECEDORA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual 

ficará obrigada a entregar a Câmara a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrafiva ou judicial 

que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências administrafivas ou judiciais tomadas 

pela FORNECEDORA não a eximem das responsabilidades assumidas perante a Câmara, nos termos desta cláusula. 

11.1.3. Fica desde já entendido que quaisquer prejuizos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da Câmara, 

nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela FORNECEDORA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou 

serão objeto de ressarcimento a Câmara, mediante a adoção das seguintes providências: 

dedução de créditos da FORNECEDORA; 

execução da garantia prestada, se for ocaso; 

medida judicial apropriada, a critério da Câmara. 

CLAUSULA XII — DAS PENALIDADES 

12.1. A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas 

para registro dos respectivos preços rio item 7 do presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades 

enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhes foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao 

critério da Administração. 

12.2. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 

inicIóneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara, e será descredenciado dos sistemas de 

cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das murtas aplicáveis e demais 

cominações legais. 

12.3. Ficam estabelecidas as seguintes sanções: 

advertência; 
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso, durante o qual, sem justa 

causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as demais sanções, que poderá ser 

descontada em eventuais créditos existentes junto a Câmara Municipal de Santaluz; 

suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades; 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enuanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na fo 	da Lei, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 
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12.4. 
O prazo para apresentação da defesa previa das penalidades aplicadas será de 03 (trás) dias Úteis, contados da 

data de recebimento da notificação. 

12.5. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser descontado dos pagamentos 

devidos, sendo automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes insuficientes, a diferença deverá ser paga pela 

Empresa por meio de guia própria emitida pela Câmara ou depósito em conta, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a 

contar da data da sua aphcação. 

12.6. As sanções previstas, face â gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular 

processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

CLAUSULA XIII — DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

13.1. 
Considerando o prazo de validade estabelecido no item 4 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao 

§ 1° do art 28 Ma Lei Federal 9.069, de 29/06/1995, ao art. 3§ 10, da Medida Provisória 1.488-16, de 0211011996 e demais 

legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, a não ser que seja comprovado a quebra do equilibrio 

económico financeiro entre as partes como trata o art. 65, inciso II , alínea nd" da Lei 8.666/93, ate que seja completado o 

periodo de 12 (doze) meses, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do 

Edital do Pregão. 

13.2. 
Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 

superveniéncia de normas federais apticáveis à espécie. 

CLAUSULA XIV — DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. O produto objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto 

no art 73, II da" e "b", da Lei Federal 8.666193 e demais normas pertinentes. 

14.2. A cada prestação de serviços, serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, 'a" e Iti", da Lei Federal 

8.666/93, por pessoa a ser indicada na respectiva nota de empenho. 

CLÁUSULA XV — DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A presente Ata de Registo de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

15.2_ Pela Administração, quando: 

15.2.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

15.22. a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua 

justificativa; 

15.2.3. 
a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da 

Administração; 

15.2.4. 
em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contato decorrente de registro de preços, se 

assim for decidido pela Administração; 

15.2.5. os preços registados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

15.2.6. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Mminis 	ão; 
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15.2.7. a comunicação do cancelamento do preço registado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente 

ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata 

de Registo de Preços; 
15.2.7.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inecessivel o endereço da detentora, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial do Estado, por 02 (duas) vezes consecufivas, considerando-se cancelado o preço registrado a 

partir da última publicação. 
15.3. a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registados deverá ser formulada com a 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não 

aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA XVI — DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 

16.1. A contratação dos serviços da presente Ata de Registo de Preços será autorizada, caso a caso pela Câmara 

Municipal de Santaluz. 
16.2. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, 

autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

CLÁUSULA XVII — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão, seus anexos e a proposta da 

empresa reto qualificada classificada em 10 lugar no certame. 
17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz para dirimir quaisquer questões decorrentes da ublização da 

presente Ata. 
17.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, no que não 

colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis Subsidiariamente, aphcar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

Santaluz, 	de fevereiro de 2018. 

PEDRO DOS REIS ALMEID 
Presidente Legislativo 
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