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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ARP Nº 17/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 
PROCESSO Nº 009350/2021 
 
 

PREÂMBULO: Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa 

Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.165.562/0001-41, com 

sede estabelecida na Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luciano Roncetti Pimenta, brasileiro, casado, 

funcionário público federal, portador do CPF nº 114.860.767-69 e RG MG-17.640.30-9, 

residente e domiciliado em Afonso Cláudio/ES, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o Nº 22/2021, 

RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa SOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 26.991.496/0001-04, com sede à Rua  Recanto dos Pássaros, nº 188, 

Lote 06, QD 34, Vila Kennedy, Baixo Guandu/ES, Cep 29.730-000, neste ato representado pelo 

Sócio/Administrador, Sr. Yarley Januário Souza Grigório, brasileiro, casado, empresário, 

portador do CPF nº 139.416.417-35 e RG nº 20.965.396 SPTC/MG, residente e domiciliado na 

Rua Antônio Sampaio, nº 530, Bairro Centro, Baixo Guandu/ES, CEP 29.730-000, atendendo as 

condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de 

Preços, regida pela Lei Federal Nº 8.666/93 e pelo Decreto Municipal Nº 173/2009, conforme 

disposições a seguir. 

 

1 - DO OBJETO: 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de limpeza, instalação e manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos de ar condicionados das Secretarias e Setores da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio/ES, contemplando o fornecimento de peças, (filtro para ar 
condicionado Split modelo piso teto, flange para tubulação de ar condicionado, placa para 
ar condicionado e outros), conforme especificações e quantidades descritas no Anexo I-A 
deste Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição. 
 
1.2 - Integram esta Ata, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os 

seguintes anexos: 

a) Anexo “I” - Especificação dos preços; 

b) Edital e todos os seus Anexos; 

c) Minuta de Contrato; 

d) Proposta Comercial da Contratada. 
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2 - DO PREÇO: 
2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo desta Ata, e nele 

estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, 

fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra. 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto no item 3 deste 

instrumento. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações 

que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 

para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei8.666/1993, mediante 

fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 
3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO: 
3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

3.1.1 - Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 

ao 

praticado pelo mercado; 

3.1.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido. 

Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

3.2.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 

administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento 

ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 

3.2.2 - Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa. 

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de 

revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas. 

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte 

interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da 

proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 

        3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 

comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 

interessada. 
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3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da 

variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, 

modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não 

supera o prazo de um ano. 

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando: 

3.5.3.1 - Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

3.5.3.2 - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da 

formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

                  3.5.3.3 - Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

            3.5.3.4 - A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios 

encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

3.6 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida 

de análise pela Procuradoria Municipal, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 

 
4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 

4.1.1.1 - Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

4.1.1.2 - Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

            4.1.1.3 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

            4.1.1.4 - Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de 

preços. 

            4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do 

instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante 

o envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 
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4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos 

fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
5.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo objeto efetivamente adquirido/executado, até 

no 15º (décimo quinto) dia útil ao mês subsequente à entrega/execução, mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, 

devendo a Nota Fiscal/Fatura estar acompanhada ainda das certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista devidamente válidas. 

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes 

termos:  
 VM =  VF   x   12 100   x  ND360 

 

Onde: 

VM = Valor da Multa Financeira. 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 

5.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, 

a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 

5.4 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964.  

5.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada 

para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data 

de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 

Contratante. 

 
6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS: 
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia 
posterior à data de sua publicação na Imprensa Oficial - Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo - DOM/ES, vedada a sua prorrogação. 
6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará 

como termo inicial o recebimento da Ordem de Fornecimento/Autorização de Serviço e como 

termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites 

de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia e 

validade dos produtos adquiridos se houver. 
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7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações 

orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou 

aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação. 

 

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO: 
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento/Autorização de Serviço constitui o instrumento 
de formalização da aquisição com o fornecedor, devendo o seu resumo ser publicado na 
Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei 8.666/1993. 
8.2 - Quando houver necessidade de aquisição do objeto pelo órgão 

gerenciador/participantes da Ata, o fornecedor será convocado para receber a Ordem de 

Fornecimento/Autorização de Serviço no prazo de até 03 (três) dias úteis.  

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos 

termos do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o seu 

transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.  

8.4 - Se o fornecedor se recusar a receber a autorização de fornecimento ou se não dispuser 

de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a autorização 

de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em 

fornecer os produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a 

ordem de classificação.  

 
9 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
9.1 - A execução do objeto pelo Fornecedor deverá ocorrer, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de 
Fornecimento/Autorização de Serviço, salvo, se por motivo justo, o contratado solicitar 
prorrogação de prazo, e este ser aceito pela Contratante. 

9.1.1 - Os serviços devem ser executados visando a economia da manutenção e 
operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem 
como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, 
devendo, ainda, seguir práticas de sustentabilidade, especialmente as seguintes: 

 Utilizar, quando couber, materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e 

que reduzam a necessidade de manutenção;  

 Observar que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 

embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 

materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento;  

 Não utilizar materiais que contenham substâncias perigosas em concentração 

acima da recomendada;  

 Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;  
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 Observar as Resoluções em vigor, quanto aos equipamentos de limpeza que 

gerem ruído no seu funcionamento;  

 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços;  

 Utilizar máquinas que atendam ao Programa de Eficiência Energética da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);  

 Causar menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 

água;  

 Dar preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 

local;  

 Não desperdiçar materiais;  

 Não lançar fragmentos ou material particulado no ambiente;  

 Não fazer a queima de combustíveis não renováveis, exceto imprescindível 

para a execução dos serviços;  

 Quando o serviço for realizado em áreas de grande fluxo, causar o mínimo de 

transtorno aos transeuntes;  

 Não realizar a supressão da vegetação sem autorização;  

 Priorizar Equipamentos de Proteção Individual e uniformes produzidos por 

empresas ambientalmente responsáveis, evitando aqueles que em uso ou 

durante a lavagem lancem elementos nocivos às pessoas e à natureza, bem 

como providenciar destinação adequada aos mesmos após transcurso do 

período de uso pelos profissionais. 

9.1.1.1 - O período para execução dos serviços será, em regra, de segunda a sexta-
feira, das 07h às 16h. Considerando a natureza excepcional do serviço ou 
impossibilidade das execuções se darem no período mencionado anteriormente, a 
critério do gestor/fiscal, os serviços poderão ocorrer fora do pré-estipulado.  
 
9.1.2 - As tarefas a serem desempenhadas pela mão de obra empregada na 
execução do contrato compreendem:  

 Manutenção preventiva: conjunto de intervenções técnicas programadas, 

realizadas periodicamente, para evitar a ocorrência de falhas ou defeitos nos 

equipamentos, visando o perfeito funcionamento do equipamento, sua 

durabilidade e a salubridade e climatização do ambiente.  

 Manutenção corretiva: serviços necessários para sanar falhas ou defeitos nos 

equipamentos e reestabelecer o funcionamento regular dos mesmos. A 

manutenção preventiva compreenderá a execução das tarefas básicas 

relacionadas a seguir, entre outras indicadas nas legislações correlatas:  

 Verificação da existência de ruídos anormais;  

 Verificação do funcionamento de ventiladores, motores e compressores nas 

unidades;  

 Verificação do nivelamento dos gabinetes em relação ao dreno;  
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 Inspeção dos painéis de controle;  

 Inspeção das tensões e correntes nos motores e compressores;  

 Inspeção e limpeza das bandejas e drenos de água condensada e verificação 

quanto a vazamentos;  

 Limpeza de filtros de ar e higienização dos aparelhos de forma a combater 

mofos;  

 Verificação da existência de vazamento de gás refrigerante, com recarga se 

necessário;  

 Medir e registrar corrente elétrica e verificar o aterramento do aparelho;  

 Verificar ruídos e vibrações excessivas nos ventiladores;  

 Conferir componentes elétricos como: contadoras, sensores, capacitores, 

terminais e amperagem;  

 Limpeza das frentes plásticas dos evaporadores;  

 Apresentar relatório com registro das atividades e condições de trabalho.  

 Efetuar limpeza geral interna e externa do aparelho, serpentinas, 

ventiladores, condensador, evaporador, bandejas de dreno com produtos 

biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde;  

 Efetuar limpeza geral do quadro elétrico de força e comando e componentes 

elétricos;  

 Reapertar conexões, tampões e parafusos de fixação;  

 Eliminar vibrações;  

 Limpar e lavar filtros de ar e substituí-los, se necessário;  

 Lubrificar, regular e ajustar buchas e rolamentos de motores e ventiladores;  

 Verificar proteção termo acústica, eliminar focos de ferrugem e recuperar 

revestimentos protetores (gabinete) com pintura e retoques;  

 Verificar a pressão do gás, recarregar e sanar vazamentos, se houver;  

 Conferir saída e retorno de ar do evaporador;  

 Apresentar relatório com registro das atividades e condições de trabalho.  

 Sempre que necessário ou solicitado:  

 Realizar a troca de bateria/pilha dos controles remotos dos equipamentos;  

 Realizar a regulagem dos parâmetros dos splits, no equipamento ou pelo 

controle remoto (modo de operação, temperatura, etc.);  

 Realizar a manutenção corretiva nas instalações dos equipamentos 

(tubulações, válvulas, isolamento, flanges, conexões, vedações, grelhas, 

instalações elétricas, drenos, bandejas, etc). 

 Emitir aceite da Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 02 (dois) 

dia úteis, contados a partir da data do recebimento da convocação pela 

detentora da Ata de Registros de Preços; 
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9.2 - O objeto será recebido da seguinte forma:  
9.2.1 - Provisoriamente, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito 

de posterior verificação de sua conformidade.  

9.2.2 - Definitivamente, mediante recibo, em até 10 (dez) dias úteis após o 

recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal. 

9.3 - O objeto/serviço entregue/prestado em desconformidade com o especificado no 

instrumento convocatório ou o indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, 

conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-lo/repará-lo no prazo estipulado 

pela Fiscalização, contado da data do recebimento de notificação escrita necessariamente 

acompanhada do Termo de Recusa de Serviço, sob pena de incorrer em atraso quanto ao 

prazo de execução. 

9.3.1 - Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a 

irregularidade seja sanada. 

9.4 - Serão recusados apenas os serviços que estiverem em desacordo com o empenho e com 

o objeto deste certame. 

9.5 - Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 01 (um) a 03 (três) dias úteis 

para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas o objeto aprovado pela 

fiscalização. 
9.6 - Constatado serviço/fornecimento incompleto ou vício do objeto, a Contratada será 

convocada para substituir ou complementá-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados 

da data de sua convocação pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida 

substituição ou complementação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis.  

9.7- A Contratada poderá solicitar a prorrogação dos prazos previstos nos itens 9.1 e 9.6, desde 

que justifique, comprove suas alegações e apresente nova data para cumprimento do objeto 

contratado. 

 

10 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10.1 - Compete a Contratada o cumprimento das seguintes obrigações:  

a) Prestar os serviços, objeto do Contrato;  

b) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às determinações efetuadas;  

c) Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado;  

d) Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, com observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  

e) A Contratada ficará obrigada a executar os serviços programados nestas 

especificações, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização 

da Fiscalização;  

f) A Contratada deverá elaborar relatório demonstrativo dos serviços realizados, 

anexando às respectivas papeletas na Nota Fiscal/Fatura, para o aceite das faturas;  
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g) Refazer, sem ônus para a Prefeitura, serviços considerados não conforme pela 

Contratante; 

h) Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus 

empregados durante a entrega dos bens, inclusive, durante a entrega dos materiais 

feita por transportadoras;  

i) Entregar o objeto contratado, quantidades e prazos estabelecidos na Ata de 

Registro de Preços, em conformidade com as exigências previstas neste Termo de 

Referência e do Edital de Licitação;  

j) Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada 

durante a fase de fornecimento do produto;  

k) Manter, durante a vigência deste Contrato, as condições de habilitação e 

qualificação necessárias para a contratação com a Administração Pública, 

apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, 

técnica e econômica;  

l) Fica Obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, com prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

comunicação oficial, o referido objeto da presente licitação, sempre quando se 

verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos.  

m) Responsabilizarem-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, no fornecimento dos materiais, não 

excluindo ou reduzindo tal responsabilidade.  

n) Acatar as exigências do Termo de Referência e editalícias, sujeitando-se à 

fiscalização da Contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

atendendo às reclamações formuladas; 

o) A Contratada deverá indicar Responsáveis Técnicos, com qualificação técnica e 

legalmente habilitados: um ou mais responsável pela realização dos serviços de 

limpeza e manutenção dos equipamentos envolvidos no processo de climatização, 

parcela de maior relevância e valor significativo do objeto, vinculado à Contratante. 

 
10.2 - Compete a Contratante: 

a) emitir Autorização de Fornecimento. 

b) atestar as faturas, comprovando a entrega dos materiais/produtos solicitados; 

c) avisar, por telefone e/ou e-mail, à empresa, os eventuais cancelamentos de 

compras com o menor tempo possível, a partir da efetivação do pedido. 

d) efetuar o pagamento de acordo com o preço acordado e termos contidos no 

instrumento do ajuste. 

e) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

f) designar servidor ou comissão, nos termos do que estabelece o § 8º do art. 15 da 

Lei 8.666/1993, para o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto. 
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g) promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento do objeto, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas nele 

detectadas. 

h) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 

ser solicitados pela Contratada. 

i) notificar previamente a Contratada na identificação de irregularidades. 

j) zelar para que durante toda a vigência do contrato/ata de registro de preços sejam 

mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 

k) Permitir o acesso da CONTRATADA às suas dependências para execução dos 

serviços contratados;  

l) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço 

desejado. 

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
11.1 - O atraso injustificado na execução do contrato/ajuste sujeitará o licitante contratado à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

11.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, 

a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não 

atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 

11.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma 

de execução dos serviços; 

11.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação 

e na Lei 8.666/93. 

11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante contratado: 

(a) Advertência; 

(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) 

sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 

(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 

02 (dois) anos; 

(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, 

Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente 

nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
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(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

em toda a Federação, 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 o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

alínea "c". 

11.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são 

cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 

compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 

11.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes 

regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá 

notificar o contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 

(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como 

infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será 

de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do 

art. 110 da Lei 8.666/1993; 

(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no 

curso da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 

(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, 

o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas 

legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido 

nos termos da Lei 8.666/1993. 

(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise 

da Procuradoria Municipal. 

11.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 

Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao 

licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 

11.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 

também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser 

descontados da garantia prestada pela contratada. 

11.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 

residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
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11.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos 

lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de 

imediata apuração observando-se o devido processo legal. 

 
12 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA: 
12.1 - Constatado que o Contratado não se encontra em situação de regularidade fiscal ou 

trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal 

situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação 

de sanções. 

12.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita 

a defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do 

procedimento de aplicação de sanções. 

12.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, será imposta 

multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 

12.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não 

regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou 

não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a 

extinção antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público. 

12.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito municipal, o Contratante 

informará à Procuradoria Municipal sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da 

notificação à empresa. 

 
13 - DA RESCISÃO: 
13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 

da Lei 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 
14 - DOS ADITAMENTOS: 
14.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 

8.666/1993, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Município. 

 

15 - DOS RECURSOS: 
15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109 da Lei 8.666/1993. 

 
16 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
16.1 - A execução do contrato/ata será acompanhada pela Administração Municipal, através 

de servidor formalmente designado, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei 

8.666/1993, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições 

deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

16.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 

verificar a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
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16.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 

responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  

16.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto 

à qualidade do objeto entregue, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 

16.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização 

tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 

penalidades previstas no referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores.  

16.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em 

nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha 

a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 

 

17 - DO FORO: 
17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer 

questões oriundas da presente Contratação, renunciando-se expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e contratados, assinam o presente 

em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 

Afonso Cláudio/ES, em 18 de março de 2022. 

 

 

 

 
LUCIANO RONCETTI PIMENTA 

PREFEITO MUNICIPAL - AFONSO 
CLÁUDIO/ES 

ORGÃO GERENCIADOR 
 
 

 
 

 
 

CAROLINA DIAS GOMES  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
ORGÃO GERENCIADOR 

MARIA LÚCIA MARTINUZZO BASSI  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFONSO 
CLÁUDIO/ES 

ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
 
 
 
 

YARLEY JANUÁRIO SOUZA GRIGÓRIO - 
SÓCIO/ADMINISTRADOR 

SOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME 
CONTRATADO
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