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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2021 

 

Em 10 de junho de 2021, reuniram-se como Órgão Gerenciador a Prefeitura Municipal de Brazópolis/MG, com sede 

a Rua Dona Ana Chaves, 218 – Centro, Brazópolis/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.025.890/0001-51, neste ato 

representada pelo Sr. Prefeito Carlos Alberto Morais e a empresa P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 

com sede a Rua Vinte e Tres, n° 48- Sala 02, Jardim Pérola Negra, Peruíbe/SP, CEP: 11.750-000,  P e r u i b e / SP , inscrita no 

CNPJ sob o nº 32.392.401/0001-20 doravante denominada Empresa Registrada, neste ato representada pelo Sr. 

Edgleide Franco de Oliveira, que lavram a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão Presencial 

nº 034/2021, Processo Licitatório nº 066/2021, que objetiva o Registro de Preço relativo à REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

MÃO DE OBRA CALCETEIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, juntada aos autos, ficam registrados 

os valores abaixo referenciados, devendo a contratação ser feita quando necessária junto ao detentor do registro abaixo 

qualificado, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira para tal. 

 

1. DOS VALORES: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNID. QUANT 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 
Contratação de empresa especializada 
em serviço de mão de obra de calceteiro 
para calcamento com bloquetes 
sextavado com colocação de meio fio 

 Metro  
quadrado 

50.000 R$10,00 R$500.000,00 

 

VALOR TOTAL DOS ITENS = R$500.000 (Quinhentos Mil, Reais). 

 

2. DA PRESTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS: 

2.1- Após a emissão da Ordem de Serviços, a empresa contratada deverá iniciar o(s) serviço(s), no local indicado pelo 

setor solicitante, no prazo máximo de 24 (vinte a quatro) horas. Caso o início não for realizado no prazo referido, a 

CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei. 

2.2- Os serviços serão de forma parcelada e deverão ser executados no endereço informado pelo setor responsável, 

sendo de total responsabilidade da Licitante Vencedora os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos 

serviços de mão de obra, despesas com administração, equipamentos de segurança, de sinalização, alimentação e estadia 

dos funcionários, tributos e outros. 

2.3- A empresa vencedora deverá respeitar rigorosamente a legislação concernente ao meio ambiente, de âmbito federal, 

estadual e municipal, vigente no período da execução por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela licitante na 

execução das obras; 

2.4 - Deverá ainda zelar pela segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que a licitante 

utilizar, direta ou indiretamente, na execução dos serviços, prestando assistência médica e hospitalar, bem como a de 

primeiros socorros a seus empregados em casos de acidente de trabalho. 

2.5 Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os equipamentos de proteção 

individual (EPIs) necessários à segurança dos mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas á Segurança, 

Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislação em vigor. 

2.6- A empresa contratada deverá dispor de todo e qualquer equipamento, máquina e/ou ferramenta que possa vir a ser 

necessário para a perfeita execução dos trabalhos e utilização pelos seus funcionários. 

2.7 A empresa ficará responsavel em transportar os seus empregados bem como as ferramentas e utensilios 

necessários até o local onde os serviços serão prestados. 

2.8 A empresa deverá se responsabilizar totalmente pelos seus funcionários e cumprir todas as obrigações referentes 

a  eles. 

2.9- O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a Secretaria Municipal 

de Governo juntamente com o departamento de Obras do municipio. 

2.10- Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a 

correção de maneira satisfatória, sem prejuízo das sanções previstas. 

2.11 Os serviços deverão ser prestados das 7:00hs as 16:00hs (Mínimo 1 hora de almoço), com exeção quando os 

serviços precisarem ser prestados em outros horarios ou em urgencia. No que disser respeito de hora extra isso será de 

responsabilidade da empresa contratada. 
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3- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

O prazo de validade da presente Ata será de 12 (doze) meses, tendo o seu Inicio em 10/06/2021 e seu Término em 

09/06/2022, não podendo ser prorrogada. 

 

4- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1- Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo em hipóteses de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser comprovado pelo 

Contratado, mediante apresentação de planilha de composição de custos e deferido pela Contratante. 

4.2- Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação 

adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas e outras. 

4.3- O pagamento será efetuado ate 30(trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas acompanhadas dos 

seguintes documentos: 

4.3.1- Para a realização do pagamento a empresa deverá apresentar comprovação de regularidade junto ao INSS, FGTS 

e trabalhista. 

4.3.2- Para fins de pagamento a empresa deverá apresentar relatorio dos serviços prestados, na qual deverá contar todos 

os serviços realizados e quantidade de funcionários participantes. 

4.3.3- Para fins de pagamento a empresa devera apresentar comprovante de pagamento dos funcionários (Folha de 

pagamento/GFIP) do mês referente. 

4.5 - Os pagamentos realizados com recursos previstos no Decreto Federal 7.507/2011 ou com recursos provenientes de 

convenio com o Estado ou com a União serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em 

conta corrente de titularidade da contratada quando a instituição financeira for a mesma da originária do recurso e por 

meio de boleto bancário emitido pela contratada quando a instituição financeira for diversa”. 

 

5- DOS PREÇOS: 

5.1- Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no 

mercado e assim controlados pela Administração. 

 

6- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

6.1- As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária: 

 

7- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

7.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 

a) providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços 

de que tratará o CONTRATO; 

b) executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o representante 

legal da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 

c) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações 

julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE; 

d) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

e) Prestar o serviço na forma ajustada; 

f) Indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da empresa com poderes para resolver 

quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu 

telefone de contato junto aos Setores de Compras e Licitações; 

g) Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os seus 

funcionários, conforme legislação pertinente; 

h) Informar imediatamente à Secretaria solicitante, verbalmente e principalmente por escrito, quaisquer 

problemas ocorridos durante a execução dos serviços. 

i) A empresa contratada deverá dispor de todo e qualquer equipamento, máquina e/ou ferramenta que possa vir a 

ser necessário para a perfeita execução dos trabalhos e utilização pelos seus funcionários. 

j) A empresa ficará responsavel em transportar os seus empregados bem como as ferramentas e utensilios 

Dotação Orçamentária Descrição da Dotação Orçamentária 

02.11.01.15.452.0027.2089 – 3.3.90.39.00 

Ficha: 492 Fonte: 100 

Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços 

urbanos e Rurais no Município - Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica 
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necessários até o local onde os serviços serão prestados. 

 

7.2 - a CONTRATADA deve se responsabilizar: 

a)  pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A 

inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por 

seu pagamento; 

b) por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em 

aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

c) pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 

execução dos serviços; 

 

7.3 - a CONTRATADA obriga-se: 

a) a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, ou títulos de 

créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e 

expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO; 

b) a manter, durante toda a execução do CONTRATO a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) A honrrar com os pagamentos dos seus funcionários; 

d) A fornecer todos os EPI´S, uniformes necessários aos seus funcinários e obrigar a utilização dos mesmos. 

 

7.4 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 

a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

b) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 

Contrato. 

c) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 

d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 

Parágrafo único: Este instrumento de Registro de Preços não obriga a firmar as contratações com fornecedores, 

ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro 

de preços em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

8- DAS PENALIDADES: 

8.1- Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93 fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – sobre o valor 

inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato/ata, até 

o limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado. 

8.2-Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 

avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato/ata de registro de preços; 

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a dois – 02 – anos e, 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.3 Na hipótese do atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total 

da obrigação, punível com as sanções previstas acima, como também a inexecução total da Ata de Registro de 

Preço/Contrato; 

8.4 O descumprimento do prazo para a retirada da Ata de Registro de Preços/Contrato ou a recusa em aceitá-la 

implicará na cobrança de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata de Registro de Preços/Contrato e 

no impedimento de contratar com o Município de Brazópolis pelo período de até 05 (cinco) anos, a critério da 

Administração do Município de Brazópolis; 

8.5 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio 

da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 

por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a pretensão do CONTRATANTE 

no sentido da aplicação da pena. 

8.6 - As multas de que trata esta clausula, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo 
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CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em 

agência bancária devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da 

notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

9- DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

9.1 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 

78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da 

Imprevisão. 

 

10- DO FORO: 

10.1 - As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de 

Brazópolis/MG, esgotadas as vias administrativas. 

 

11- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.1 - 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. 

11.2 - A administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência contatar que os 

preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de 

Registro de Preços, bem como nos caos que a sua utilização se mostrar anti-econômica. 

11.3 - 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 Processo Licitatório. 

11.4 - Faz parte integrante desta Ata de registro de Preços, aplicando-se todos os seus dispositivos, o edital do Pregão 

Presencial 034/2021, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes 

disposições. 

 

E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02(duas) vias, de igual forma e teor, perante as 

testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 

 

 

Brazópolis/MG, 10 de junho de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO MORAIS 

PREFEITO MUNICIPAL  

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

 

 

 

P & E CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

EMPRESA REGISTRADA 

 
 

 
 
 
 

 
MADALENA DE LURDES MORAIS 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
 

 

 

 

 

 

JOSÉ MAURO NORONHA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS 

JURÍDICOS  

 
   


