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ANEXO IV
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Através do presente instrumento minuta de Ata de Registro de Preços,de um
lado o Município de Cedro do Abaeté, com sede Administrativa na rua Coronel
José Lobato, nº. 879, Centro, na cidade de Cedro do Abaeté, Estado de Minas
Gerais, inscrito no CNPJ sob o n° 18.296.657/0001-03, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Lúiz Antônio de Sousa,do CPF
n° XXX, denominado simplesmente Contratante, e de outro lado a Empresa
________________, com sede na _____________, bairro ___________________, na
cidade de ____________, Estado de ___________________, doravante denominada
CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° ___________, neste ato representada
pelo senhor ____________________________, de acordo com o que consta do
Processo nº ______/________, relativo ao Pregão nº ______/_______,
resolvem registrar o preço, com integral observância da Lei Federal
nº8.666/96 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições
seguintes:
1- Considera-se registrado o seguinte preço do Detentor da Ata:
1.1- UTILIZARÃO O PREÇO REGISTRADO AS SEGUINTES UNIDADES:
1.2- A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem
realizadas em 2022 correrão por conta de dotações orçamentárias próprias de
exercícios futuros.
2 - DO OBJETO
2.1 - Registro de Preço visando futuras e eventuais contração de empresa
para prestação de serviços de instalação de divisórias em gesso acartonado
(Dry-wall), objetivando a adequação das salas para melhor otimização dos
trabalhos realizados pelos servidores
3- VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
3.1- A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses, a partir da data da homologação do processo.
4- DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇÕS
4.1- O fornecimento dos serviços registrados nesta Ata serão solicitados
mediante a apresentação da ordem de fornecimento correspondente, conforme
especificações e quantidades estipuladas pela Municipalidade.
5- DO CONTRATO/ATA REGISTRO DE PREÇO
5.1- Durante o prazo de validade do registro de preços, a empresa detentora
da Ata poderá firmar contratações de fornecimento, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.
5.1.2- O Contrato de fornecimento será sempre representado pela Ordem de
Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente e a sua celebração
será formalizada pelo recebimento ou retirada pela detentora da Ata de
Registro de Preços.
6- PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL
6.1- O Detentor da Ata deverá aceitar e/ou retirar o termo contratual ou o
documento equivalente a ele, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da
data de homologação do procedimento licitatório.
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6.1.2- O prazo para assinatura e retirada do termo contratual ou documento
equivalente a ele, poderá ser prorrogado por igual período, desde que
devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.
7- PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
7.1 - A entrega do material e a execução dos serviços serão realizadas,
conforme solicitação do setor responsável, na Prefeitura Municipal de Cedro
do Abaeté, localizada na Rua Coronel José Lobato, nº 879, Centro, Cedro do
Abaeté, MG, CEP 35.624-000, no horário de a ser definido pela Administração
e/ou quando necessário, a depender do tipo de serviço e da demanda, em
finais de semana e/ou serviço noturno, para não interferir nas atividades
do órgão;
7.2 - Para a execução dos serviços, as medidas devem ser conferidas no
local de instalação, pela CONTRATADA;
7.3 - Os serviços deverão ser executados com cuidado especial para que não
sejam danificados as instalações, o mobiliário existente e os equipamentos
de propriedade do órgão;
7.4 - A empresa contratada se responsabilizará pela instalação dos
materiais fornecidos, bem como pelo armazenamento destes materiais até sua
instalação;
7.5 - O material utilizado deve ser conforme o padrão definido pela
Administração, na cor, dimensões e acabamento;
7.6 - Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, o material será
devolvido, ficando a retirada do mesmo e o custo do transporte por conta da
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
7.7 - O material retirado que não for reaproveitado nas instalações deverá
ser descartado pela CONTRATADA. O descarte deverá ser feito de acordo com a
legislação ambiental vigente na data de sua realização;
7.8 - É responsabilidade da CONTRATADA fornecer todo material complementar
necessário à instalação, como perfis metálicos, arrebites, tarugos,
ferramentas apropriadas e equipamentos de segurança;
7.9 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da contratação
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução do serviço ou de materiais empregados;
7.10 - A CONTRATADA deverá atentar ao fiel cumprimento das especificações
sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente das
especificações contidas neste termo;
7.11 - A CONTRATADA deverá prestar garantia mínima de 01 (um) ano contra
qualquer defeito latente de fabricação e instalação, cujo início será
contado a partir do recebimento definitivo dos serviços, para defeitos de
fabricação/instalação, incluindo eventuais avarias durante o transporte até
o local da entrega e instalação, mesmo após sua aceitação pelo CONTRATANTE;
7.12 - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar
eventual defeito ou fazer a substituição, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, a contar da data de notificação do defeito, sem ônus para o
CONTRATANTE;
7.13 - Caso o reparo não possa ser concluído, a instalação defeituosa
deverá ser substituída imediatamente.
8- DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
8.1- Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de
vigência do registro de preços, admitida revisão quando houver
desequilibrio de equação econômico-financeiro, nos termos da legislação que
rege a matéria.
8.2- Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada

Página: 3

«Nome»
Estado de Minas Gerais
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no
mercado à época do registro.
8.3- Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a
Contratante solicitará ao Fornecedor, redução do preço registrado, de forma
a adequá-lo.
9- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, mediante
apresentação de Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos
comprovantes de regularidades perante INSS e FGTS, podendo essas
regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela Contratante.
9.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no
órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil
subsequente.
9.3 - O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente do
contratado, ou outro procedimento a critério da Administração.
9.4 - A empresa vencedora deverá informar os dados para depósito no
primeiro momento da entrega com todas as informações necessárias.
10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 - Cumprir fielmente as especificações, prazos e condições contidas
neste Termo de Referência;
10.2 - Disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços;
10.3 - Efetuar a limpeza do ambiente ao final dos serviços;
10.4 - Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições de trabalho e
de fatores que possam afetá-la, inclusive as que porventura não constem
deste Termo de Referência, não sendo considerada pelo CONTRATANTE qualquer
argumentação posterior de desconhecimento destas condições;
10.5 - Providenciar a imediata correção de algum tipo de irregularidade
verificada ou de avaria/defeito apontados pela fiscalização;
10.6 - Responsabilizar-se pelo descarte adequado de todo material removido,
fazendo-o de forma a atender a todas as exigências das normas ambientais
vigentes;
10.7 - Transportar até o local de instalação todo o material adquirido,
disponibilizando mão de obra necessária para sua entrega e instalação;
10.8 - Fornecer manual com orientações para manutenção/limpeza,
discriminando os materiais a serem utilizados, restrições e demais cuidados
durante o período de garantia;
10.9 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas,
previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem
como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência
direta da contratação, isentando o CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade;
10.10 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados a seus
empregados, ou prepostos ao CONTRATANTE ou a terceiros;
10.11 - Prestar, sem ônus para a contratante, assistência técnica de acordo
com as recomendações do fabricante, responsabilizando-se em reparar
eventuais defeitos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar
da comunicação feita pelo munícipio;
10.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente a todas as reclamações;
10.13 - Apresentar Nota Fiscal contendo a discriminação exata e os
respectivos quantitativos dos itens e serviços, com os valores contratados;
10.14 - Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei
nº 8.666/1993;
10.15 - Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com
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a qualificação adequada para a execução de cada um dos serviços de
instalação e remoção;
10.16 - Prestar os serviços dentro de elevados padrões de qualidade, normas
técnicas e legislação vigente;
10.17 - Manter, durante o período de execução dos serviços, seu pessoal
uniformizado, identificando-os através de crachás, e provendo-os de todos
os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, que forem necessários para a
execução segura dos serviços;
10.18 - Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em
especial as relativas à saúde e segurança do trabalho;
10.19 - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua
propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade
do CONTRATANTE;
10.20 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias
ao atendimento dos seus empregados no período de execução dos serviços;
10.21 - Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos
serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e
esclarecimentos solicitados.
10.22 - A CONTRATADA deverá prestar garantia mínima de 01 (um) ano contra
qualquer defeito latente de fabricação e instalação, cujo início será
contado a partir do recebimento definitivo dos serviços, para defeitos de
fabricação/instalação, incluindo eventuais avarias durante o transporte até
o local da entrega e instalação, mesmo após sua aceitação pelo CONTRATANTE;
10.23 - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar
eventual defeito ou fazer a substituição, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, a contar da data de notificação do defeito, sem ônus para o
CONTRATANTE;
10.24 - Caso o reparo não possa ser concluído, a instalação defeituosa
deverá ser substituída imediatamente.
10.25 - O prazo para inicio da execução dos serviços é de 5 (cinco) dias
úteis e até 30 (trinta) dias corridos para a finalização do serviço,
contados do recebimento da Ordem de Serviço prorrogáveis a critério da
Administração.
11- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e
informações que se fizerem necessários ao cumprimento do contrato;
11.2 - Designar servidor(es) com competência necessária para acompanhamento
e fiscalização do objeto contratual;
11.3 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA
no prazo estipulado;
11.4 - Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de
Referência;
11.5 - Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à
execução da contratação;
11.6 - Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em
registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas na
execução do contrato;
11.7 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas, para que sejam tomadas as medidas corretivas
necessárias;
11.8 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de
eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;
11.9 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos
neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais;
11.10 - Efetuar a retenção e o recolhimento de tributos, quando a
legislação assim o exigir;
11.11 - Agendar reuniões e/ou vistorias com a CONTRATADA sempre que julgar
necessário.
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12- DAS PENALIDADES
12.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a
gravidade da falta e prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções:
I - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega ou
paralisação dos serviços, podendo o mesmo ser abatido no ato do pagamento,
até o trigésimo dia de atraso sobre o valor do fornecimento, quando o
licitante deixar de cumprir, dentro do prazo previsto, a obrigação
assumida.
II. - Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Cedro do
Abaeté-MG pelo prazo que for fixado, segundo a natureza da falta e o
prejuízo causado a administração pública municipal de no máximo 02 (dois)
anos.
III -Declaração de inidoneidade para licitar na administração estadual, com
publicação no Diário Oficial do Estado.
12.2 - Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa:
a) Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;
b) Acidente que implique em retardamento da entrega dos produtos sem culpa
por parte da CONTRATADA;
c) Calamidade pública
13- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1- A presente Ata de registro de preços poderá ser suspensa ou cancelada
no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei
Federal nº.8666/93, ou a pedido justificado do interessado.
14 - DO FORO
14.1- As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a
precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Abaeté-MG.
15- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a
obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a
data de vencimento da mesma.
15.2- A administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços,
se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem
superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições
da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se
mostrar anti-econômica.
15.3- O detentor da ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de
preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial
nº._______/_______ - Processo ________/_________.
15.4 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermedio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de
Preços.
15.5- Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços,
aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão nº.
_______/________ com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata
naquilo que não contrariar as presentes disposições.
15.6 - Esta Ata estará disponível para Adesão nos termos legais e nas
normas legais vigentes.
E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 2(duas) vias,
de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos
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os fins e efeitos de direito.
Cedro do Abaeté _________ de _______________ de ____________ .
______________________________
CONTRATANTE
______________________________
CONTRATADA
_____________________________
TESTEMUNHA CPF:
_____________________________
TESTEMUNHA CPF:

