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ANEXO VI 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2017. 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE, ENTRE SI, 
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE E DO OUTRO A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA 
ABAIXO. 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/ XXXX 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL (SISRP) MENOR PREÇO GLOBAL 
 
PROCESSO Nº 004.378/2017 
 
ABERTURA: XXX/ XXX/ XXXX 
 
Horário: XXXXX (Horário de Brasília) 
 
 
Aos xxx dias do mês de xxxxxxxx de 2017, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.167.477/0001-12, com sede na cidade de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 27.167.477/0001-12, neste 
ato representada pelo Secretário de Obras, Sr. JOSÉ CARLOS DO VALLE ARAÚJO DE BARROS, 
nomeado através da Portaria nº 8.681/2017, brasileiro, portador da carteira de identidade nº XXXXXX e 
inscrita no CPF/MF sob o nº. XXXXXXXX, em face da classificação das propostas de preços - na 
Concorrência Pública para formação da Ata de Registro de Preços - PMSM, tendo como fundamento a 
Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, RESOLVE registrar os preços para execução de 
serviços constantes no referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo 
sido a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF XXXXXXXXXXXXXXX, sediada na Rua 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXXX,  classificada com os respectivos itens e preços, 
conforme planilha anexa. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura. Esta será utilizada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, como 
ÓRGÃO GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, com as empresas que tiverem preços registrados, na 
forma do Anexo I do Edital. Depois de cumpridas as formalidades legais e nada mais havendo para 
registrar, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que vai assinada pelo Sr. JOSÉ 
CARLOS DO VALLE ARAÚJO DE BARROS, bem como, pelo representante da empresa com preços 
registrados, Sr. XXXXXXXXXXXXX, para que opere seus efeitos jurídicos e legais.  
 
Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos da Concorrência Pública para Registro de 
Preços nº. XXX/ XXXX e seus Anexos, Processo nº. 004.378/2017, do qual é parte integrante e 
complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM 
MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, DESTINADO A EXECUTAR AS 
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS, neste 
Município, constantes da proposta comercial referente ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XXX/ 
XXXX e dos anexos. 
 
1.2. Itens Homologados: 
 

FONTE CÓD. ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. 

Valor 
Unit.R$ 

Desonerado 

PREÇO 
TOTAL R$ 

    1.0 
RECUPERAÇÃO DE 
PAVIMENTOS 

  Sub-Total item 1.0    

DER 
JUNHO 

2016 
40890 1.1 

Retirada e reassentamento 
blocos de concreto, 
inclusive perdas 

M² 22.500,00      
 

                

    2.0 
TRANSPORTE DE 
MATERIAL 

  Sub-Total item 2.0  

DER 
JUNHO 

2016 
30004 2.1 

Caminhão carroceria 
815/37 PBT-8,3t (Toco 4,0 
t) 

H 1.670,00     
 

    3.0 
PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA (CAPA 
ASFÁLTICA) 

  Sub-Total item 3.0      

DER 
JUNHO 

2016 
40895 3.1 

Meio fio (remoção e 
reassentamento), inclusive 
caiação 

M 700,00   

DER 
JUNHO 

2016 
40861 3.2 

Obturação de buracos com 
CBUQ inclusive 
fornecimento transporte 
dos materiais betuminosos 

M² 4.000,00   

DER 
JUNHO 

2016 
40859 3.3 

Obturação de buraco com 
PMF inclusive 
forneceimento e transporte 
comercial da emulsão 

M² 2.450,00   

DER 
JUNHO 

2016 
60006 3.4 

TR-301-00 (massa 
asfaltica) 
0,717XP+0,745XR+5,520 
(XP=130,00 XR=0,00) 

t 563,00   

  
TOTAL GERAL R$: 

  

Tratamento Diferenciado: - 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Valor estimado: R$ xxxxxxxxx Situação: Homologado 
 

Adjudicado para: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , pelo 
melhor lance de R$ XXXXXXX . 
 

 
Valor Total: R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 

   
2.1. A forma de execução será de acordo com as necessidades da Administração. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
 
3.1 A empresa Contratada deverá proceder visita prévia ao local para conhecimento e análise juntamente 
com a fiscalização do contrato. 
 
3.2 A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra qualificada para a 
devida execução das atividades pertinentes a pavimentação de ruas. 
 
3.3 Caberá à empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logística necessária no sentido 
de atender as demandas interpostas pela municipalidade, não cabendo qualquer questionamento quando a 
possível inviabilidade no tocante a quantidade bem como valor, devendo sim atender os prazos conforme 
determinar o Departamento de Engenharia próprio e/ou empresa contratada no referido ramo, de acordo 
com cada obra. 
 
3.4 Os serviços para efeito de entrega deverão ser supervisionados pela fiscalização do contrato, bem como 
evidenciados com fotos e possíveis relatórios administrativos/técnicos. 
 
3.5 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
 
3.5.1 Os serviços para efeito de entrega deverão ser supervisionados pela fiscalização do contrato, bem 
como evidenciados com fotos e possíveis relatórios administrativos/técnicos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 - As despesas para a execução dos serviços decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão à 
conta dos recursos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e 
Transporte, para o exercício de 2017, conforme abaixo. 
 

0070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
1545101211.006 – Abertura, Reabertura, Pavimentação e/ou Melhoramento de Vias Públicas. 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
Recursos – ROYALTIES DO PETRÓLEO (Ficha 013) 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

 
5.1. Pelos serviços executados o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará ao FORNECEDOR REGISTRADO, 
conforme os preços registrados na Ata de Registro de Preços, mediante apresentação pelo FORNECEDOR 
REGISTRADO, devendo apresentar nota fiscal, devidamente formalizadas e atestadas pelos responsáveis 
pelo recebimento da execução dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte. 
 
5.2. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, de acordo com o § 1º, do Art. 28, da Lei Federal  
nº. 9.069/1995, ou outro instrumento legal que a substitua, tomando-se por base a proposta de preços. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
6.1 Os pagamentos serão realizados mediante "Contra Nota de Empenho de Despesa" face ao "Boletim de 
Medição" elaborado pela fiscalização do contrato, bem como relatórios internos de fiscalização. 
 
6.2 Caberá à empresa contratada informar à fiscalização sobre o andamento dos serviços bem como 
término dos mesmos para efeito de supervisão e consequente elaboração da medição. 
 
6.3 Todo serviço executado bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos. 
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6.4 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar todos os documentos 
constantes do check list anexo ao contrato. 
 
6.5 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta 
corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela Secretaria 
requisitante, assim como pelo fiscal do contrato; 
 

b) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme 
Lei n° 12.440/2011; 
 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e 
 

d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, 
conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 
 

e) No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante 
juntamente com o fiscal do contrato; 
 

f) Relatório de Fiscalização. 
 
6.6 A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 
requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
6.7 A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 539/2005.  
 
6.8 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento que 
comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005, 
situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA 
discriminar o percentual na nota fiscal. 
 
6.9 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere 
direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
6.10  Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
7.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, sendo computadas neste 
período, as eventuais prorrogações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO 
 
8.1. Executar os serviços objetos desta licitação de acordo com os prazos e especificações constantes no 
Termo de Referência – Anexo VI do referido Edital. 
  
8.2. Reexecutar os serviços, no total ou em parte, o objeto da presente concorrência em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais ou técnicas empregadas. 
 
8.3. Reconhecer todos os direitos do MUNICÍPIO, em caso de rescisão administrativa do compromisso 
assumido, com a finalidade de que a Administração não sofra solução de continuidade nas suas atividades. 
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8.4. Manter, durante o período de execução até o pagamento dos serviços, todas as condições de 
habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de habilitação da licitação que lhe deu 
origem, sujeitando-se às penalidades decorrentes do desatendimento a tal obrigação.  
 
8.5 Aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades 
registradas, na forma prevista no art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993.  
 
8.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência 
de sua culpa ou dolo, na execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº. 8.666/1993. 
 
8.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº. 8.666/1993. 
 
8.8. E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo VI do referido Edital. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o art. 3º, § 2º do Decreto nº 
3.931/2001. 
 
9.2. Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, por meio de 
servidor especialmente designado, na forma prevista no art. 67 da Lei nº. 8.666/1993. 
 
9.3. Efetuar o pagamento referente à execução dos serviços objeto desta Concorrência Pública, deduzindo-
se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo Fiscal do Contrato, sendo assegurado ao 
FORNECEDOR REGISTRADO o direito à ampla defesa. 

 
9.4. Não obstante o FORNECEDOR REGISTRADO seja o único responsável pela execução de todos os 
serviços, o MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte reserva-se o 
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização 
mais ampla e completa sobre os serviços executados, entregues e aceitos pela Administração. 
 
9.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham ser solicitados. 
 
9.6. E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo VI do referido Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. Com fundamento no artigo 81, da Lei nº. 8666/93, ficará impedida de licitar e contratar com o 
Município e será descredenciada no Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a CONTRATADA e a 
adjudicatária que: 
 

a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta; 
 
b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata; 
 
c) Apresentar documentação falsa; 
 
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
 
e) Não mantiver a proposta; 
 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
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h) Fizer declaração falsa; 
 
i) Cometer fraude fiscal. 

 
10.2. O Fornecedor Registrado estará sujeito à multa prevista no edital. 
 
10.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, o Fornecedor Registrado ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total 
da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 
 

a) Advertência; 
 
a) Multa (anexo VIII); 

 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o 
MUNICÍPIO, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar. 

 
10.4. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do MUNICÍPIO, e impedimento de licitar 
e contratar com a Administração Pública. 
 
10.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento 
eventualmente devido pela Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
10.6. As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, quando o atraso no 
cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, por escrito, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
11.1. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá requerer ao ÓRGÃO GERENCIADOR o cancelamento do 
seu Registro na Ata, mediante solicitação, por escrito, na forma do que dispõe o § 2º, do art. 13, do Decreto 
nº. 3.931/2001. 
 
11.2. O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro cancelado, quando sobrevierem algumas das 
condições previstas nos incisos I ao IV, do art. 13, do Decreto nº. 3.931/2001. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL.  
 
12.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços decorrente da Concorrência Pública, o Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, o Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, a Instrução Normativa nº 06/2014 da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e, 
ainda, subsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS. 
 
13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela 
MUNICÍPÍO por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, segundo as 
disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas 
administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independente de suas transcrições. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO. 
  
14.1. Quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução dos serviços constantes da presente Ata de 
Registro de Preços e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas perante o Foro da 
cidade de São Mateus, Estado do Espírito Santo, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
14.2. E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de 
Preços em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas 
precedentes, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores. 

 
 

São Mateus - ES, ____ de __________ de 2017. 
 
 
 

 

___________________________________ 

José Carlos do Valle Araújo de Barros 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 

 

 

______________________________________ 

NOME 
CARGO 

EMPRESA 
FORNECEDOR 

 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 

 

 

1. Nome Completo: _____________________________________________  

Carteira de Identidade:___________________________________________  

Assinatura: ____________________________________________________ 

 

2. Nome Completo: ______________________________________________  

Carteira de Identidade:____________________________________________  

Assinatura: _____________________________________________________ 

 
 


