PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA
CEP – 38.805-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Dr. Adolfo Portela n.º 202
Santa Rosa da Serra - MG
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 020/2017

Licitação: Pregão – Registro de Preços nº 011/2017
Assunto: Registro de Preços para Aquisição de Gás de cozinha (GLP), Gêneros
Alimentícios, Material de Limpeza e Descartáveis.
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
DA SERRA/MG – PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ sob o n.º 18.192.252/0001-25, com sede nesta cidade de Santa Rosa da Serra/MG, na
Rua Adolfo Portela, nº 202, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
Jose Humberto Ribeiro, brasileiro, casado, portador do CPF nº 787.610.936-53, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa
3 PODERES COMÉRCIO LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº 14.937.152/0001-20, com sede na cidade de Contagem à Rua Rodrigues da Cunha, nº
85, Bairro Balneário da Ressaca, CEP:32.113-340, neste ato representada pelo seu sócio
administrador, Sr. Eduardo de Faria Chaves, inscrito no CPF sob o nº 004.852.726-28,
doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do Pregão nº011/2017,
resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços nº020/2017, conforme objeto abaixo
e a proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, atendendo as condições
previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes contratantes às normas
constantes da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de
2000, e subsidiariamente Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, e em
conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1 Os itens abaixo relacionados serão fornecidos de acordo com as requisições da
administração, nas espécies e quantitativos constantes na proposta financeira da Contratada
(Anexo III), que fica fazendo parte integrante do mesmo, independentemente de transcrição, e
mapa de apuração do processo de licitação na modalidade pregão.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura, conforme inciso III,do § 3º do art. 15 da Lei n° 8.666/93, § 2º , e art. 4° do
Decreto nº 3.931/01, podendo ser renovada por mais 12 meses, a critério das partes.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não
estará obrigada a adquirir o(s) material (ais) referido(s) na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie a
CONTRATADA, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
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2.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, a CONTRATADA assume o
compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, o(s) pedido(s) realizado(s) e se
obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às
penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
2.4. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho
de Despesa.
2.5. Mediante a emissão da Nota de Empenho, estará caracterizado o compromisso de
entrega do(s) material (is) objeto do Pregão Registro de Preços n° 011/2017, bem como ficará
sujeita a CONTRATADA a cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas nesta Ata,
que passará a ter efeitos jurídicos de contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, E DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:
3.1. O(s) preço(s) registrado(s) é (são) o(s) seguinte(s):
ITEM
146
147
148
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
173
174
175
176
179
187
188
189

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
1500
500
360
50
1000
40
1500
600
300
30
50
20
20
40
20
800
400
200
10
40
40
200
300
40
20
250

VALOR
UNIT.
2,15
5,95
4,10
3,55
3,89
9,35
1,55
0,55
1,20
0,63
1,70
2,47
10,60
1,84
2,38
2,25
2,56
2,00
3,75
4,40
8,60
4,50
5,10
5,63
4,99
10,65

VALOR
TOTAL
3.225,00
2.975,00
1.476,00
177,50
3.890,00
374,00
2.325,00
330,00
360,00
18,90
85,00
49,40
212,00
73,60
47,60
1.800,00
1.024,00
400,00
37,50
176,00
344,00
900,00
1.530,00
225,20
99,80
2.662,50

AGUA SANITARIA
ALCOOL HIDRATADO 92,8°
ALCOOL EM GEL
CERA LIQUIDA
DESINFETANTE
DESODORIZADOR DE AMBIENTE
DETERGENTE 500 ML
ESPONJA PARA COZINHA
ESPONJA DE AÇO FINA C/ 08 UNID
ESPONJA DE AÇO GROSSA - Nº 02
FLANELA DE LIMPEZA
FÓSFORO
INSETICIDA AEROSOL
LIMPA ALUMINIO
LIMPA VIDROS 500 ML
LIMPADOR MULTIUSO 500 ML
PANO DE CHAO
PANO DE PRATO
RODO DE PLÁSTICO 30 CM
RODO DE PLÁSTICO 40 CM
RODO DE PLÁSTICO 60 CM
SABAO DE BARRA
SABAO EM PO
VASSOURA DE PELO
VASSOURA DE NYLON
VASSOURA PIACAVA
VASSOURINHA PARA VASO
SANITÁRIO
AVENTAL DE PLÁSTICO
BALDE 12 LTS
BALDE 20 LITROS
BOBINA DE SACO PLASTICO

LUMI
FLOPS
Q-OTIMO
LUMIWAX
LUMINOSA
AUDAX
KLIN
BETTANIN
BRASFIL
I-9
O-TEXTIL
Q-LUZ
MAT INSET
MIX
WORKER
WORKER
INTEXTIL
INTEXTIL
3 PODERES
3 PODERES
3 PODERES
MARLUCE
BREEZE
3 PODERES
3 PODERES
3 PODERES

LITRO
LITRO
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCTE
PCTE
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCTE
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

3 PODERES
PACANY
ARQPLAST
ARQPLAST
BIGROLL

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

30
60
35
60
10

1,80
9,20
5,08
6,95
12,75

54,00
552,00
177,80
417,00
127,50
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190
192
193
207
209
213
219
230
232
235
236
237
238
239
241
244
245
246
258
274
285
286
287
288
290
291
292
299
300
304
305
308
309
312
315
316
322
323

BOBINA DE SACO PLASTICO 10 KGS
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO
BOTA DE BORRACHA CANO LONGO
CANECA EM PLÁSTICO COM ALÇA
COADOR DE CAFÉ TAM. MÉDIO EM
TECIDO
COLHER DE SOPA EM INOX
ESCADA DOMÉSTICA 05 DEGRAUS
GARFO PARA REFEIÇÃO EM INOX
ISQUEIRO
LIXEIRA COM PEDAL EM PLASTICO
(CAPACIDADE 10 A 15 LTS)
LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA
LIXEIRA EM PLASTICO S/ TAMPA 30
LITROS
LIXEIRA EM PLASTICO C/ TAMPA 60
LITROS
LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO
COM TAMPA 100 L
LUVA DE LIMPEZA
MANGUEIRA PARA JARDIM 20 MTS
MANGUEIRA PARA JARDIM 30 MTS
PÁ PARA LIXO DE CABO LONGO EM
PLASTICO
PRENDEDOR DE ROUPAS EM
PLASTICO GRANDE
VELA DE FILTRO
ESCOVA DE DENTE
ESCOVA PARA MAMADEIRA
ESCOVA PARA ROUPA EM MADEIRA
ESCOVA DE PLASTICO PARA UNHAS
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
20X21CM
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
23X25CM
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES
PICOTADO
SABONETE
SABONETE LIQUIDO
COLHER DESCARTÁVEL PARA
SOBREMESA
COLHER DESCARTÁVEL PARA SOPA
COPO PARA CALDO 250 ML
FILME EM PVC 15 M X 28 CM
GARFO DESCARTÁVEL
PAPEL TOALHA
PRATO DESCARTÁVEL 15 CM
SACO PLASTICO SANDUICHE
SAQUINHO DE CHUP-CHUP
TOTAL

BIGROLL
BIGROLL
BIGROLL
SBRISA

UNID.
UNID.
PAR
UNID.

10
20
20
250

35,00
38,90
38,90
1,40

350,00
778,00
778,00
350,00

PREGUIÇA
BACKER
PLASMAR
BACKER
LITTE

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

20
408
02
408
70

2,45
1,35
144,00
1,30
3,48

49,00
550,80
288,00
530,40
243,60

ARQPLAST
PLASUTIL

UNID.
UNID.

10
10

9,70
98,50

97,00
985,00

PLASUTIL

UNID.

30

18,28

548,40

ARQPLAST

UNID.

20

31,70

634,00

ARQPLAST
NOBRE
ARQUAFLEX
ARQUAFLEX

UNID.
PAR
UNID.
UNID.

10
300
06
06

40,90
2,94
30,00
53,75

409,00
882,00
180,00
322,50

3 PODERES

UNID.

20

3,18

63,60

KLAMP
CRISTALINA
ESCOBEL
XANGLILA
3 PODERES
ESCOBEL

PCTE
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

50
50
400
50
30
10

1,70
3,88
1,56
7,50
1,97
2,25

85,00
194,00
624,00
375,00
59,10
22,50

WALVEPEL

PCTE

20

6,15

123,00

WALVEPEL

PCTE

20

7,18

143,60

FAMILIAR
TROVADOR
DU OMO

PCTE
UNID.
UNID.
PC. 50
UNID.
PC. 50
UNID.
PCTE
ROLO
PCTE
PCTE
PCTE
PCTE
PCTE

1200
400
05

3,49
0,84
20,00

4.188,00
336,00
100,00

60

2,85

171,00

500
300
20
500
250
80
500
1000

3,00
2,79
2,45
2,79
3,30
0,98
1,25
0,88

1.500,00
837,00
49,00
1.395,00
825,00
78,40
625,00
880,00
46.796,20

ELITEPLASTIC
ELITEPLAST
COPOPLAST
MELLO
ELITEPLAST
ETYLOS
VITALFORM
KROMASA
KROMASA
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3.2. O valor total da presente Ata de Registro de Preço é R$46.796,20(Quarenta e Seis Mil,
Setecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte Centavos), fixo e irreajustável.
3.3. O pagamento será efetuado num prazo de até 20 (vinte) dias após a liquidação da nota
fiscal, mediante entrega definitiva do objeto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o visto
da Secretaria requisitante, comprovando a entrega, e após assinatura e recebimento da Nota
de Empenho.
3.4. A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Fornecimento,
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento
fiscal para pagamento.
3.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.
3.6. É vedada a alteração do(s) preço(s), exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em
lei (art. 65 da Lei Federal n. º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio
econômico-financeiro desta ATA, em consonância com os termos e condições da proposta
apresentada, mediante requerimento da CONTRATADA e com comprovação documental.
3.7. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
3.8 - O pagamento somente será feito mediante crédito em conta corrente no nome da
Contratada.
3.9 – Conta n.º 118.139-4, Agência 1631-4, Banco 001.
CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS:
4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
4.2. O(s) preço(s) registrado(s) poderá (ão) ser revisto(s) em face de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
4.3. Quando o(s) preço(s) inicialmente registrado(s), por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado o CONTRATANTE convocará a CONTRATADA
visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.4. Frustrada a negociação, a CONTRATADA será liberada do compromisso assumido.
4.5. Na hipótese do subitem anterior, o CONTRATANTE convocará os demais fornecedores
visando igual oportunidade de negociação.
4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao(s) preço(s) registrado(s) e a
CONTRATADA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o CONTRATANTE poderá:
4.6.1. Liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento.
4.6.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
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4.7. Não havendo êxito nas negociações, o CONTRATANTE procederá à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA QUINTA – DA SOLICITAÇÃO DOS MATERIAIS:
5.1. Para a utilização da Ata de Registro de Preços, as Secretarias solicitarão ao
Departamento de Compras os materiais registrados, e este emitirá Ordem de Compra à
empresa detentora da Ata.
5.2. A CONTRATADA receberá através de fax, e-mail, ou pessoalmente esta Ordem de
Compra, e terá um prazo de 03 (três) dias para efetuar a entrega dos materiais constantes da
Ordem de Compra.
5.3. A não entrega dos materiais, será motivo de aplicação das penalidades previstas no item
17 do Edital e Cláusula Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:
6.1. O(s) material (is) objeto desta Ata será (ão) entregues pela CONTRATADA de forma
parcelada, conforme solicitação da Secretaria Requisitante, segundo forma, local, prazos e
condições especificadas no Edital Registro de Preços nº 011/2017 e seus anexos,
devidamente acompanhado dos documentos fiscais respectivos (Nota Fiscal / Fatura),
adotando-se os procedimentos previstos na Lei Federal n.º 8.666/93.
6.2. De posse dos documentos que devem acompanhar o(s) material (is) objeto desta Ata,
será (ao) o(s) mesmo(s) recebido(s) provisoriamente pelo servidor da Administração ou
comissão responsável, mediante termo circunstanciado, para posterior verificação de
especificações, da qualidade, da quantidade, dos prazos, dos preços e de outros dados
pertinentes.
6.3. Quando do recebimento, o servidor da Administração ou comissão responsável, verificará
se foram atendidas todas as exigências legais pertinentes e todas as observações
especificadas neste edital, sobretudo prazo de validade dos produtos.
6.4. Aprovando o(s) material (is) recebido(s), após as verificações necessárias, o servidor ou
a comissão responsável, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados de sua efetiva
entrega, receberá o(s) material (is) em caráter definitivo, mediante recibo, o qual ratificará o
termo circunstanciado de recebimento provisório, podendo, entretanto, retificá-lo nos itens
necessários.
6.5. Encontrando irregularidades, o servidor ou a comissão responsável, no mesmo período
de tempo estabelecido no item 6.4, fixará prazo para a CONTRATADA promover as
correções necessárias, sob pena de ser (em) o(s) material (is) rejeitado(s) e devolvido(s) a
CONTRATADA, no estado em que se encontrar.
6.6. Na hipótese de irregularidades em relação ao(s) material (is) fornecido(s), a
Administração somente os receberá em caráter definitivo, mediante termo circunstanciado,
após as correções promovidas pela CONTRATADA e após a reverificação realizada pela
Administração, por intermédio quer do servidor encarregado, quer da comissão responsável.
6.7. A entrega do(s) material (is) só estará caracterizada mediante solicitação do pedido
realizado pelo CONTRATANTE.
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6.8. A CONTRATADA ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior
à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS:
7.1. No(s) preço(s) proposto(s) deverão estar incluídos, além do lucro, quaisquer vantagens,
abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas
incidentes, ou outros que venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1. Caberá a CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes do Edital Registro de
Preços nº011/2017, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores:
8.2. Realizar o objeto desta Ata, de acordo com a proposta apresentada e normas legais,
ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, observando sempre as
especificações dos materiais a serem fornecidos.
8.3. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega do(s) material (is) da Ata de registro de
preço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE.
8.4. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que
praticada por seus técnicos durante a entrega do(s) material (is) ainda que no recinto do
CONTRATANTE.
8.5. Efetuar a entrega do(s) material (is) objeto(s) da presente Ata de registro de preço, dentro
dos parâmetros e prazos estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares
aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.
8.6. Efetuar a entrega do(s) material (is) de acordo com as especificações, prazos e demais
condições estipuladas no Edital Registro de Preços nº 011/2017 e seus Anexos e nesta Ata.
8.7. Manter, durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços do(s) material
(is) objeto do presente Pregão Registro de Preços nº 011/2017, um preposto aceito pelo
CONTRATANTE, para representação do fornecedor sempre que for necessário.
8.8. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas.
8.9. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedam o
prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitam o seu cumprimento.
8.10. Substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material (is) em que se
verifiquem danos em decorrência do transporte, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados
da notificação que lhe for entregue oficialmente.
8.11. O(s) material (is) entregue(s) deverá obedecer às especificações e qualidades em total
concordância com a proposta entregue na abertura do Pregão Registro de Preços n°
011/2017.
8.12. Efetuar a troca imediata do(s) material (is) com validade vencida no ato da sua entrega.
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8.13. Manter durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas.
8.14. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de
danos seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando se,
outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que
lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente processo
licitatório.
8.15. Atender no prazo de 03 (três) dias úteis qualquer solicitação de troca de material (is) que
apresentem defeitos.
8.16. Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CONTRATANTE
inerente ao objeto do Pregão Registro de Preços n° 011/2017.
8.17. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários.
8.18. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte da Ata
de Registro de Preços a que está obrigada, sem prévio consentimento, por escrito, do
CONTRATANTE.
8.19. Comunicar ao CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e de força maior, que
comprometam a execução desta Ata, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação
do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob a pena de não serem considerado.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar a entrega
do(s) material (is) objeto desta Ata de Registro de Preço.
9.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) material (is) objeto desta Ata de Registro de
Preço através da indicação de Comissão especialmente designada.
9.3. Assegurar-se da efetiva entrega de todos os itens constantes do Anexo III do Edital –
EXPECTATIVA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES, adjudicados ao(s) CONTRATADO
verificando sempre as especificações, características e quantidades cotadas.
9.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no
mercado pelas demais empresas do ramo objeto desta Ata, de forma a garantir que
continuem a ser os mais vantajosos para a CONTRATANTE.
9.5. Emitir, por intermédio do Setor Competente do CONTRATANTE, parecer em todos os
atos relativos ao(s) material (is) entregue(s) e que apresentarem defeitos, em especial quanto
às suas especificações, durabilidade e condições de utilização.·.
9.6. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto da presente Ata que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
9.7. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento
do(s) material (is) objeto desta Ata de Registro de Preço.
9.8. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar a entrega
do(s) material (is) objeto desta Ata de Registro de Preço.
9.9. Rejeitar o(s) material (is), que a CONTRATADA entregar fora das especificações do
Edital n° 011/2017 e seus Anexos.
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9.10. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados e de acordo com o Edital n°
011/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
10.1. As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
11.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas em função do fornecimento/execução
do objeto desta Ata, além das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira a
CONTRATADA sujeitar-se-á às penalidades de:
11.1.1. Advertência;
11.1.2. Suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Santa Rosa da Serra;
11.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
11.1.4. Multas pecuniárias,
11.2. A total inexecução dos compromissos assumidos em função da presente Ata sujeitará a
CONTRATADA à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total de cada item inadimplido
que lhe foi adjudicado, atualizado à data do inadimplemento, adotando-se como índice de
variação o IPC-FIPE.
11.3. A inexecução parcial dos compromissos assumidos em função da presente Ata sujeitará
a CONTRATADA à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
11.4. Pelo descumprimento de obrigações acessórias, tais como a não apresentação de
quaisquer dos documentos atinentes à entrega e/ou execução do objeto, será cominada multa
de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global da prestação.
11.5. Ocorrendo atraso na entrega do objeto, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso, calculada sobre os aludidos dias e com base no valor do material em mora,
observado o limite de 10% (dez por cento) sendo que o atraso superior a 20 (vinte) dias
poderá caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida, a critério da
CONTRATANTE.
11.6. No caso de a CONTRATADA prever atraso, poderá apresentar pedido de prorrogação
de prazo, acompanhado dos documentos comprobatórios das alegações, desde que seja até
o terceiro dia anterior ao término do prazo inicialmente fixado.
11.7. Não sendo apresentado pedido de prorrogação, ou caso apresentado, o mesmo não
seja aceito, a CONTRATADA será intimada do valor da multa, tendo 5 (cinco) dias úteis,
contados da intimação, para apresentar recurso administrativo que justifique o atraso,
acompanhado de prova.
11.8. Em havendo recurso, o pagamento será efetuado, ficando o valor correspondente à
multa de mora retido até a decisão.
11.9. Não havendo recurso, o pagamento será efetuado com recolhimento definitivo da multa
de mora após o decurso do prazo para sua apresentação ou após a desistência expressa da
CONTRATADA na sua interposição.
11.10. As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.
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11.11. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta a CONTRATADA em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES
EXTRAORDINÁRIOS:
12.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao CONTRATANTE, desde que devidamente comprovada vantagem ao licitante.
12.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
CONTRATANTE, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.
12.3. Caberá a CONTRATADA beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o CONTRATANTE.
12.4. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente
Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
13.1. A CONTRATADA terá seu registro cancelado quando:
13.1.1. Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços.
13.1.2. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado.
13.1.3. Tiver presentes razões de interesse público.
13.2. O cancelamento deste registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do
CONTRATANTE.
13.3. A CONTRATADA poderá solicitar o cancelamento deste registro de preço na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
13.4. A CONTRATADA reconhece, nos termos do art. 55, IX da Lei 8.666/93, os direitos do
CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista nos artigos 77 a 80 do mesmo
diploma legal.
13.5. Além dos motivos acima, a presente Ata estará sujeito ao cancelamento / rescisão,
desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 78, da Lei 8.666/93, a qual as
partes expressamente se submetem, podendo a rescisão ser determinada:
a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII, e XVII do citado artigo, quando nenhuma indenização será devida a
CONTRATADA;
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b) Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para o CONTRATANTE;
c) Judicial nos termos da Lei.
13.6. Do cancelamento ou rescisão procedida com base nesta Cláusula não incidirá multa ou
indenização de qualquer natureza.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
14.1. As despesas decorrentes da execução do presente instrumento onerarão as seguintes
dotações orçamentárias:
02.01.01.04.122.0104.2006.3.3.90.30.00 – Ficha 49
02.01.01.04.122.0104.2008.3.3.90.30.00 – Ficha 53
02.04.01.04.122.0009.2018.3.3.90.30.00 – Ficha 88
02.06.01.12.122.0047.2040.3.3.90.30.00 – Ficha 133
02.06.01.12.306.0050.2159.3.3.90.30.00 – Ficha 148
02.06.02.12.361.0048.2035.3.3.90.30.00 – Ficha 157
02.07.01.10.122.0117.2138.3.3.90.30.00 – Ficha 211
02.08.01.10.301.0037.2139.3.3.90.30.00 – Ficha 230
02.08.01.10.304.0037.2068.3.3.90.30.00 – Ficha 264
02.08.01.10.305.0037.2069.3.3.90.30.00 – Ficha 271
02.09.01.08.122.0122.2141.3.3.90.30.00 – Ficha 277
02.09.02.08.243.0122.2073.3.3.90.30.00 – Ficha 282
02.10.01.08.241.0122.2080.3.3.90.30.00 – Ficha 289
02.10.01.08.243.0122.2083.3.3.90.30.00 – Ficha 300
02.10.01.08.244.0122.2071.3.3.90.30.00 – Ficha 304
02.10.01.08.244.0122.2085.3.3.90.30.00 – Ficha 309
02.11.01.04.122.0009.2144.3.3.90.30.00 – Ficha 319
02.11.01.15.452.0072.2147.3.3.90.30.00 – Ficha 331
02.13.01.04.122.0104.2149.3.3.90.30.00 – Ficha 389
02.13.01.13.392.0030.2151.3.3.90.30.00 – Ficha 400
02.13.01.27.812.0094.2116.3.3.90.30.00 – Ficha 408
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:
15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Campos Altos/MG, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais provenientes desta Ata
de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REGÊNCIA:
16.1. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes da Lei
nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº
3.931, de 19 de setembro de 2001, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações.
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E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Santa Rosa da Serra-MG, 17 de Março de 2017.

CONTRATANTE: ___________________________________
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA
JOSE HUMBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA: ___________________________________
3 PODERES COMÉRCIO LTDA-ME
CNPJ: 14.937.152/0001-20
Eduardo de Faria Chaves

TESTEMUNHAS:
1)___________________________________ 2) ___________________________________
Nome:
Nome:
C.P.F.:
C.P.F.:

