MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Praça José Amorim, s/n, Centro, Olho d’Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

ANEXO II
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE001/2019-X

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019
PROCESSO Nº 0103016/2019
VALIDADE: 06 (SEIS) MESES

Aos XX dias do mês de XXXXXX do ano de XXXX, o MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA
DAS FLORES/AL com sede administrativa na Praça José Amorim, s/n, Centro, Olho d’Água das
Flores/AL, CEP 57.442-000, inscrito no CNPJ sob o nº 12.251.468/0001-38, neste ato representado por
seu Prefeito, Carlos André Paes Barreto dos Anjos, inscrito no CPF sob o nº 445.276.0840-87 e RG nº
340.145 SSP/AL, residente e domiciliado nesta cidade, no uso de suas atribuições legais;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto Municipal nº 003/2017, da Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666,
de 1993, e as demais normas legais correlatas;
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 001/2019, conforme resultado homologado em XX/XX/XXXX;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a contratação dos itens constantes na proposta
vencedora transcrita em Anexo desta Ata, conforme especificações do Termo de Referência, que
passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa
XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no
Município de XXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXX, portador(a) da Cédula de
Identidade nº XXXX e CPF nº XXXXXX, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para contratação do serviço continuado de
locação de veículos e máquinas (LOTE(S) VENCIDO(S) PELA EMPRESA), mediante o regime de
empreitada por preço unitário, visando atender às necessidades do Município de Olho d’Água
das Flores, conforme descrição, quantidades e valores descritos em Anexo(s).
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1.1.1. A descrição e a especificação detalhada do serviço e das tarefas que o compõem
constam do Termo de Referência.
1.1.2. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituição.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor global desta Ata é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX), distribuídos da seguinte forma:
Nº LOTE
XXX

DESCRIÇÃO DO LOTE
NOME DO LOTE VENCIDO PELA EMPRESA

VALOR TOTAL
R$ XXXXXX

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
3.2. São participantes os seguintes órgãos:
3.2.1. Secretaria Municipal de Finanças;
3.2.2. Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
3.2.3. Secretaria Municipal de Saúde;
3.2.4. Secretaria Municipal de Agricultura;
3.2.5. Procuradoria Geral do Município;
3.2.6. Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Assistência Social;
3.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;
3.2.8. Gabinete do Prefeito.
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3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 003/2017, e na Lei nº 8.666, de
1993.
3.3.1. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.3.2. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.
3.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
3.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.
4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
4.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal nº 003/2017, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não
ultrapasse 01 (um) ano.
5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
prestadores dos serviços.
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5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1. Convocar o prestador de serviços visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2. Frustrada a negociação, o prestador dos serviços será liberado do compromisso
assumido; e
5.3.3. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.
5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador dos
serviços, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.4.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e
5.4.2. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1. O prestador dos serviços terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
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6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.
6.2. O prestador dos serviços poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS
7.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços ou outro instrumento similar, conforme disposto
no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal nº 003/2017.
7.1.1. As condições de execução dos serviços constam do Termo de Referência anexo ao
Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.
7.2. O órgão convocará a prestadora de serviços com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
7.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
7.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
7.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
7.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.
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7.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
7.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº
8.666, de 1993.
8.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
8.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.
8.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:
8.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos;
8.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de
vigência da contratação;
8.3.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. A Contratada obriga-se a:
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9.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
9.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
9.1.3. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;
9.1.4. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;
9.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.1.6. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;
9.1.7. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;
9.1.8. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
9.1.9. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
9.1.10. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.11. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.12. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
9.1.13. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
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quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A Contratante obriga-se a:
9.2.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;
9.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.2.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
9.2.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
9.2.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10. CLÁUSULA DEZ - DO PAGAMENTO
10.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
10.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.
10.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.
10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
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prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.
10.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.
10.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
10.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I=

(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
11. CLÁUSULA ONZE - DO REAJUSTE
10.1. Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um)
ano, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
10.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
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a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;
b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.
10.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1
(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
10.3.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
10.3.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma
prevista neste Edital.
10.3.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o
novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido
tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.
10.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
a. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um) ano;
b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;
10.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da solicitação da Contratada.
10.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.
12. CLÁUSULA DOZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.
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12.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora dos serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.
12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa, nos termos
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

da

Lei

nº

10.520,

de

2002,

a

13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata
de Registro de Preços;
13.1.2. Apresentar documentação falsa;
13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.6. Cometer fraude fiscal;
13.1.7. Fizer declaração falsa;
13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;
13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:
13.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
13.3.2. Apresentar documentação falsa;
13.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;
13.3.4. Cometer fraude fiscal;
13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no instrumento de contrato.
13.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Olho d’Água das
Flores, pelo prazo de até dois anos;
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d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
13.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
13.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
13.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14. CLÁUSULA QUINZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2019 e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto Municipal nº 003/2017, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da
Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Olho d’Água
das Flores, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Olho d’Água das Flores/AL, XX de XXXXXX de XXXX.

_________________________________
Representante do Órgão

_________________________________
Representante da Empresa
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE001/2019-X

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o
Município de Olho d’Água das Flores e a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços
estão a seguir descritos na proposta de preços anexada, em face da realização do Pregão
Eletrônico nº 001/2019-SRP.
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE001/2019-X

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o(a) Município de Olho d’Água
das Flores e a empresa XXXXXXXXXX, cujos quantitativos pertencentes a cada órgão participante estão a seguir descritos
na tabela consolidada anexada, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 001/2019-SRP.

ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS
Moto de no mínimo 160 cc e partida elétrica, com
no máximo 05 anos de uso, em perfeito estado de
conservação, com manutenção corretiva e
preventiva. Combustível e motorista fornecido
pela contratante, sendo as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
Veículo tipo passeio, popular, básico, motor
mínimo 1.0 com 05 portas, combustível flex.
Capacidade para 04 passageiros. Combustível
fornecido pela contratante, sendo motorista e as
despesas de manutenção de responsabilidade
da contratada.
Veículo tipo passeio, popular, básico, motor
mínimo 1.0 com 05 portas, combustível flex.
Capacidade para 04 passageiros. Combustível e
motorista fornecido pela contratante, sendo as
despesas de manutenção de responsabilidade
da contratada.
Veículo tipo passeio, motor mínimo 1.4,
combustível flex, com ar condicionado, vidros e
travas elétricas, direção hidráulica, com 05 portas,
capacidade para 04 passageiros. Combustível
fornecido pela contratante, sendo motorista e as
despesas de manutenção de responsabilidade
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TOTAL DE
VEÍCULOS

UND

QUANT

DIVERSAS
SECRETARIAS

10

Diária

264

10

8

Diária

264

8

4

Diária

264

4

2

Diária

264

2

SEC.
SAÚDE

SEC.
SEC.
EDUCAÇÃO INFRAESTRUTURA
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5

6

7

8

9

da contratada.
Veículo tipo passeio, motor mínimo 1.4,
combustível flex, com ar condicionado, vidros e
travas elétricas, direção hidráulica, com 05 portas,
capacidade para 04 passageiros. Combustível e
motorista fornecido pela contratante, sendo as
despesas de manutenção de responsabilidade
da contratada.
Veículo tipo pick up, motor mínimo 1.4, com 2
portas, capacidade máxima de 700 kg,
combustível
flex.
Capacidade
para
02
passageiros.
Combustível
fornecido
pela
contratante, sendo motorista e as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
Veículo tipo pick up, motor mínimo 1.4, com 2
portas, capacidade máxima de 700 kg,
combustível
flex.
Capacidade
para
02
passageiros. Combustível e motorista fornecido
pela contratante, sendo as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
Veículo tipo Minivan, com capacidade para 6
passageiros, motor 1.8, com ar condicionado,
direção hidráulica, vidro e travas elétricas.
Combustível
e
motorista
fornecido
pela
contratante, sendo as despesas de manutenção
de responsabilidade da contratada.
Veículo tipo Minivan, com capacidade para 6
passageiros, motor 1.8, com ar condicionado,
direção hidráulica, vidro e travas elétricas.
Combustível fornecido pela contratante, sendo
motorista e as despesas de manutenção de
responsabilidade da contratada.
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2
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10

11

12

13

14

Veículo de carga, tipo caminhão toco e,
capacidade mínima de carga de 05 toneladas,
carroceria de madeira aberta, motor a óleo diesel
de 04 cilindros, em bom estado de conservação.
Combustível fornecido pela contratante, sendo
motorista e as despesas de manutenção de
responsabilidade da contratada.
Veículo de carga, tipo caminhão toco e,
capacidade mínima de carga de 05 toneladas,
carroceria de madeira aberta, motor a óleo diesel
de 04 cilindros, em bom estado de conservação.
Combustível
e
motorista
fornecido
pela
contratante, sendo as despesas de manutenção
de responsabilidade da contratada.
Veículo de carga tipo caminhão toco basculante,
com capacidade mínima de 5m³, motor a óleo
diesel de 04 cilindros, em bom estado de
conservação.
Combustível
fornecido
pela
contratante, sendo motorista e as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
Veículo de carga tipo caminhão toco basculante,
com capacidade mínima de 5m³, motor a óleo
diesel de 04 cilindros, em bom estado de
conservação. Combustível e motorista fornecido
pela contratante, sendo as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
Veículo de carga tipo caminhão trucado
basculante, com capacidade mínima de 12 m³,
motor a óleo diesel de 04 cilindros, em bom
estado de conservação. Combustível fornecido
pela contratante, sendo motorista e as despesas
de manutenção de responsabilidade da
contratada.

Processo nº 0103016/2019
Pregão Eletrônico n° 001/2019-SRP

Pág. 18/24

1

Diária

300

1

1
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1

2
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300

2

1
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1

2
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2

MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Praça José Amorim, s/n, Centro, Olho d’Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

15

16

17

18

19

Veículo de carga tipo caminhão trucado
basculante, com capacidade mínima de 12 m³,
motor a óleo diesel de 04 cilindros, em bom
estado de conservação. Combustível e motorista
fornecido pela contratante, sendo as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
Caminhão toco, pipa, com capacidade acima
de 8.000 litros, tanque, com equipamento de
motor bomba, sistema de tomada de força,
mangueira com 30m e rabo de pavão, em bom
estado de conservação. Combustível fornecido
pela contratante, sendo motorista e as despesas
de manutenção de responsabilidade da
contratada.
Caminhão toco, pipa, com capacidade acima
de 8.000 litros, tanque, com equipamento de
motor bomba, sistema de tomada de força,
mangueira com 30m e rabo de pavão, em bom
estado de conservação. Combustível e motorista
fornecido pela contratante, sendo as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
Caminhão trucado, pipa, com capacidade
acima de 12.000 litros, tanque, com equipamento
de motor bomba, sistema de tomada de força,
mangueira de 30m e rabo de pavão, em bom
estado de conservação. Combustível fornecido
pela contratante, sendo motorista e as despesas
de manutenção de responsabilidade da
contratada.
Caminhão trucado, pipa, com capacidade
acima de 12.000 litros, tanque, com equipamento
de motor bomba, sistema de tomada de força,
mangueira de 30m e rabo de pavão, em bom
estado de conservação. Combustível e motorista
fornecido pela contratante, sendo as despesas de
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manutenção de responsabilidade da contratada.

20

21

22

23

Caminhão coletor de lixo, com capacidade para
15m³, em bom estado de conservação, com
substituição imediata do mesmo em caso de
defeitos e/ou manutenção e motorista habilitado
com categoria “d” por conta do contratado.
Combustível
e
motorista
fornecido
pela
contratante, sendo as despesas de manutenção
de responsabilidade da contratada.
Veículo urbano de carga, com potência mínima
de 120cv, cilindrada mínima de 2.2cm³, adaptado
com munck, com capacidade de 500 kg, com
sexto aéreo isolado de 46 Kv, capacidade de um
homem até 130 kg, com escada e tapete isolado
e vara de manobra, em bom estado de
conservação.
Combustível
fornecido
pela
contratante, sendo motorista e as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
Ônibus passageiro, com capacidade para 44
passageiros, motor mínimo de 204 cv, combustível
diesel, em bom estado de conservação.
Combustível
e
motorista
fornecido
pela
contratante, sendo as despesas de manutenção
de responsabilidade da contratada.
Veículo tipo Furgão, motor 1.4, com ar
condicionado, direção hidráulica e travas
elétricas. Combustível e motorista fornecido pela
contratante, sendo as despesas de manutenção
de responsabilidade da contratada.
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2

1
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2
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24

25

26

27

1

Veículo tipo caminhonete (viatura) 4x2, equipado
com giroflex, motor mínimo de 2.4, com ar
condicionado, vidros e travas elétricas, direção
hidráulica, capacidade para 04 passageiros,
combustível a gasolina ou óleo diesel. Máximo de
10 anos de uso. Combustível e motorista fornecido
pela contratante, sendo as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
Veículo urbano de carga, com potência de
150CV, cilindrada de 2.776 cm³, capacidade de
carga 4 toneladas, combustível a diesel.
Combustível
e
motorista
fornecido
pela
contratante, sendo as despesas de manutenção
de responsabilidade da contratada.
Veículo tipo caminhonete, cabine simples, motor
de 04 cilindros, combustível diesel. Combustível e
motorista fornecido pela contratante, sendo as
despesas de manutenção de responsabilidade
da contratada.
Veículo tipo caminhonete 4x4, motor mínimo de
2.8, com ar condicionado, vidros e travas
elétricas, direção hidráulica, capacidade para 04
passageiros,
combustível
a
óleo
diesel.
Combustível
e
motorista
fornecido
pela
contratante, sendo as despesas de manutenção
de responsabilidade da contratada.
Tipo Ambulância, motorização mínima de 1.3 CV
equipada com maca, cilindro de oxigênio e
outros equipamentos básicos para atendimento
emergencial. Combustível e motorista fornecido
pela contratante, sendo as despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
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Veículo tipo Van, com capacidade mínima para
15 passageiros sentados, motor a óleo, com ar
condicionado e direção hidráulica. Combustível
fornecido pela contratante; sendo motorista e
despesas de manutenção de responsabilidade
da contratada.
Veículo tipo Van, com capacidade mínima para
15 passageiros sentados, motor a óleo, com ar
condicionado e direção hidráulica. Destino: Olho
d’Água das Flores à Maceió. Combustível
fornecido pela contratante; sendo motorista e
despesas de manutenção de responsabilidade
da contratada.
Veículo tipo Van, com capacidade mínima para
15 passageiros sentados, motor a óleo, com ar
condicionado e direção hidráulica. Destino: Olho
d’Água das Flores a Palmeira dos Índios.
Combustível fornecido pela contratante; sendo
motorista e despesas de manutenção de
responsabilidade da contratada.
Veículo tipo Van, com capacidade mínima para
15 passageiros sentados, motor a óleo, com ar
condicionado e direção hidráulica. Destino: Olho
d’Água das Flores à Arapiraca. Combustível
fornecido pela contratante; sendo motorista e
despesas de manutenção de responsabilidade
da contratada.
Veículo tipo Microonibus, com capacidade
mínima para 23 passageiros sentados, motor a
óleo diesel, ar condicionado e direção hidráulica.
Destino: Olho d’Água das Flores à Maceió.
Combustível fornecido pela contratante; sendo
motorista e despesas de manutenção de
responsabilidade da contratada.
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Ônibus passageiros com capacidade para 44
passageiros, motor mínimo de 204 c, combustível
diesel. Máximo 15 anos de uso, em bom estado
de conservação, conforme Instrução Normativa
de Serviço DETRAN-AL N. 01 de 26/09/2017.
Combustível fornecido pela contratante; sendo
motorista e despesas de manutenção de
responsabilidade da contratada. (Escola Maria
Augusta Flores)
Ônibus passageiros com capacidade para 44
passageiros, motor mínimo de 204 c, combustível
diesel. Máximo 15 anos de uso, em bom estado
de conservação, conforme Instrução Normativa
de Serviço DETRAN-AL N. 01 de 26/09/2017.
Combustível fornecido pela contratante; sendo
motorista e despesas de manutenção de
responsabilidade
da
contratada.
(escola
Municipal Dominio Silva)
Veículo tipo Van, com capacidade mínima para
15 passageiros sentados, motor a óleo, com ar
condicionado e direção hidráulica. Máximo de 15
anos de uso, em bom estado de conservação,
conforme Instrução Normativa de Serviço DETRANAL N. 01 de 26/09/2017. Combustível fornecido
pela contratante; sendo motorista e despesas de
manutenção de responsabilidade da contratada.
(Amargosa, Lajedo de São José, Sabalangá, Olho
d’Água das Flores)
Veículo tipo Van, com capacidade mínima para
15 passageiros sentados, motor a óleo, com ar
condicionado e direção hidráulica. Máximo de 15
anos de uso, em bom estado de conservação,
conforme Instrução Normativa de Serviço DETRANAL N. 01 de 26/09/2017. Combustível fornecido
pela contratante; sendo motorista e despesas de
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manutenção de responsabilidade da contratada.
(Creche, Cocimba do Gato, Caititu, Bom Sucesso
Creche)

1

2

3

Máquina tipo Retroescavadeira, equipada com
motor a óleo diesel, potência mínima de 80 hp,
em bom estado de conservação. Combustível e
operador fornecido pela contratante; sendo as
despesas de manutenção de responsabilidade
da contratada.
Trator de Esteira, equipada com motor a óleo
diesel, peso mínimo de 10.000 kg, transmissão tipo
engrenagem deslizantes, com reversor de 05
velocidades avante e 04 a ré, com ríper traseiro e
em bom estado de conservação. Combustível e
operador fornecido pela contratante; sendo as
despesas de manutenção de responsabilidade
da contratada.
Máquina tipo Motoniveladora, com motor a óleo
diesel, potência mínima de 120 hp, em bom
estado de conservação.
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