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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 

PREGÃO N.º 003/2017 - PROCESSO N.º 029/2017 
 
Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2017, às 08:30 horas na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Mateus Leme-MG, foi aberta a Sessão Pública do PREGÃO 
POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017, nos termos do Art. 15 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883, de 09 de junho de 1.994 e as demais normas legais aplicáveis e, ainda, regido o 
presente certame pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal nº 
1.392, de 22 de maio de 2.006, sendo que, em face da classificação das propostas 
apresentadas, por deliberação do servidor André Luiz de Oliveira, designado como 
Pregoeiro Oficial, bem como da Equipe de Apoio, todos nomeados pela Portaria nº 
018/2017, o Exmo. Sr. Werley Rony Gonçalves de Freitas, Secretário Municipal de 
Administração, conforme Decreto 03 de 02/01/2017, RESOLVE registrar os preços da 
futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA (SUCÇÃO) DE 
FOSSAS SÉPTICAS, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 
informações constantes no ANEXO I do edital, tendo sido os referidos preços oferecidos 
pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, 
conforme Cláusula IV desta, a qual apresenta a sequência de classificação a empresa: 
SUPER-MAK SERVIÇOS LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.689.876/0001-67, 
estabelecida na Rua Vital Pereira Rodrigues nº 217, Bairro Jardim Anchieta, município de 
Sarzedo/MG, CEP 32.450-000, neste ato representada por Gabriele Valeska Henriques, 
brasileira, comerciante, portador  da Carteira de Identidade nº MG-13.677.220, inscrito no 
CPF sob o nº 080.662.166-45, com endereço residencial na Rua Antônio Frederico 
Ozanam nº 217, Bairro Jardim Anchieta, município de Sarzedo/MG, observadas as 
condições enunciadas nas cláusulas que se seguem: 
 

Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo do contrato, 
regido pela Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das 
seguintes cláusulas e condições. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

 
1.1 – Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
(SUCÇÃO) DE FOSSAS SÉPTICAS, de acordo com as especificações e detalhamentos 
consignados no ANEXO I do PREGÃO n.º 003/2017 que, juntamente com a proposta da 
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 
2.1 - O preço global da presente Ata é de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos 
reais), no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da 
CONTRATADA, conforme abaixo discriminado: 
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Cód. Item Descrição do Produto Quantidade Unidade 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL  

13515 1 

PRESTACAO DE SERVICOS PARA 
REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS DE FOSSAS 
SÉPTICAS NAS RESIDÊNCIAS DA 
POPULAÇÃO MUNICIPAL. 
 
75% DESTINADOS ÀS EMPRESAS DE 
MÉDIO E GRANDE PORTE DE ACORDO 
COM A LEI COMPLEMENTAR 147/2014, 
ART.48.I,II E III. 
 

300 SV 234,00 70.200,00 

13515 2 

PRESTACAO DE SERVICOS PARA 
REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS DE FOSSAS 
SÉPTICAS NAS RESIDÊNCIAS DA 
POPULAÇÃO MUNICIPAL. 
 
25% DESTINADOS ÀS MICRO 
EMPRESAS DE ACORDO COM A LEI 
COMPLEMENTAR 147/2014, ART.48.I,II E 
III. 
 

100 SV 234,00 23.400,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

  
 3.1 – Os serviços ora licitados, relacionados no objeto deste Edital, serão fornecidos da 
seguinte forma: 

a) De acordo com as necessidades e após recebimento da Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura, em até 03 (dias) 
úteis. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento pelo fornecimento efetivamente executado, será feito através de 
deposito bancário, a crédito da PROPONENTE vencedora, no Banco .................. n.º ......... 
, Conta corrente nº ............... Agência ............. ,nº .........,  após a entrega e aceitação 
dos objetos licitados em até 30 (trinta) dias corridos, através da Ordem de 
Fornecimento e da apresentação da Nota Fiscal / Fatura, que deverá ser encaminhada a 
Divisão de Compras da PMML, situado na Rua Pereira Guimarães, 08, Bairro Centro, 
Mateus Leme – MG. 
 
4.2 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
PROPONENTE vencedora, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, 
reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 
5.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá vigência por 12 meses a partir da 
sua assinatura. 
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 CLÁUSULA SEXTA – FONTE DOS RECURSOS 

 
6.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das 
Dotações Orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual 2017 e de 
exercícios posteriores quando necessário. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

 
7.1 - Constituem obrigações das partes: 
 
I - DA CONTRATADA: 
 

a) Prestar os serviços descritos no objeto do presente certame respeitando os prazos para 
execução dos serviços 

 
II - DA CONTRATANTE: 
 
a) verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA antes de efetuar o 
pagamento devido; 
 
b) realizar o pagamento à CONTRATADA, pelo fornecimento dos bens nos prazos 
estabelecidos no edital. 
 
e) notificar à CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades 
encontradas no fornecimento dos bens fornecidos. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 
  8.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
 
I - Advertência, utilizada como comunicação formal ao fornecedor, sobre o 
descumprimento da Ata e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das 
necessárias medidas de correção. 
 
II - Multa, nos seguintes percentuais: 
 
a) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 
 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente. 
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo definido no art. 25 do Decreto n.º 43.701/2003, combinado com 
o art. 12 da Lei n.º 14.167/2002. 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
§1º - O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será descontado do valor dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrado judicialmente. 
 
§2º - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação 
dos órgãos de controle da CONTRATANTE, pela autoridade expressamente nomeada na 
Ata. 
 
§3º - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direitos, constantes do Pregão Presencial n.º 003/2017.  
 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
9.1 - A fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços será exercida através do 
Secretário Municipal de Administração, Werley Rony Gonçalves de Freitas ou quem 
este designar devendo ser obedecida às solicitações de compras que originaram a 
aquisição dos serviços licitados, aos quais competirão velar pela perfeita exação do 
pactuado, em conformidade com o previsto no edital e na proposta da CONTRATADA. 
Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução da Ata, 
o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, 
bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito 
apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, da ata, ainda 
que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 §1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 
havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles 
provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 
 
§2º - O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento 
ora contratado, caso o mesmo afaste-se das especificações do edital, seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 
10.1 - A inexecução total ou parcial da presente Ata enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, constituindo motivo para 
rescisão da Ata: 
 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
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II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade de conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 
 
IV - atraso injustificado no início da realização do fornecimento; 
 
V - a paralisação da realização do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
 
VI - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total e/ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no Edital do Pregão Presencial n.º 003/2017; 
 
VII - desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e gerenciar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
VIII - cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador; 
 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
X - a dissolução da sociedade; 
 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 
prejudique a execução da Ata; 
 
XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere a ata; 
 
XIII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, ressalvados os casos, previstos no art. 78, XIV da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
 
XIV - atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 
decorrentes do fornecimento ou parcelas deste, já recebidos ou executados, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação, respeitada a vigência desta ata; 
 
XV - a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais; 
 
XVI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução da ata; 
 
XVII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 
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§1º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e Leis Estaduais n.º 13.994/01 e 14.184/02. 
 
§2º - A rescisão da Ata poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII, desta cláusula; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; 
 

b) judicial, nos termos da legislação. 
c)  

§3º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
§4º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente devidos 
pela execução da Ata até a data da rescisão. 
 
§5º - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação da Ata, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
11.1 - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual. 
 
11.2 - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora 
ajustado. Caso os serviços de assistência e manutenção técnicas sejam, por força de 
previsão legal ou contratual, de responsabilidade de terceiro, a CONTRATADA será 
solidariamente responsável pelos mesmos, respondendo, assim, por eventuais falhas, 
defeitos ou danos decorrentes da mencionada prestação de serviços. 
 
11.3 - É parte integrante desta Ata o processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, 
bem como a proposta da CONTRATADA, independente de sua transcrição. 
 
11.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no arts.77 e 79, I, da Lei nº 8.666/93, assegurados à 
CONTRATANTE a assunção imediata do objeto da Ata, no estado e local em que se 
encontrar, por ato próprio da Administração, bem como a retenção dos créditos 
decorrentes da Ata até o limite dos prejuízos causados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

 
12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação desta Ata no Jornal Oficial do 
Município “Instituído pela Lei Municipal 2.216 de 19 de março de 2004”, em forma 
resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

 
Fica eleito o foro da Comarca de Mateus Leme MG para dirimir quaisquer dúvidas na 
aplicação desta Ata, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrada 
esta Ata que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes 
e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo 
valor original. 
 
 
Mateus Leme, 15 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
_______________________________                                      ___________________________________   

Werley Rony Gonçalves de Freitas               SUPER-MAK SERVIÇOS LTDA. ME 

Secretário Municipal de Administração 

 CONTRATANTE 

              CONTRATADO 

 

 

Testemunhas: 

 

 

______________________        ______________________ 

Nome / CPF:                                                   Nome / CPF:  

 
 
 
 

 


