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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 
 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA, Estado de Santa Catarina, pessoa 
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob nº 83.102.582/0001-44, com sede na Rua Dos 
Pioneiros, n°. 109, centro, em Agrolândia/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ 
CONSTANTE, aqui denominado, simplesmente, PREFEITURA, e, de outro lado, RT TRATORES COMÉRCIO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 
07.634.586/0001-95, neste ato representada pelo Sr (a). GEOVANI FERREIRA DA CRUZ, com sede na 
RODOVIA BR 470, KM 132, 5260, MARGEM ESQUERDA, LONTRAS/SC, neste ato denominada, 
simplesmente, CONTRATADA por este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si justo, 
resolvem na forma da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/2006 e 
Alterações, as normas da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/2002), subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO nº 36/2022, vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2022, tendo entre si, 
como justo e contratado, o que se segue: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. A presente Ata tem por objeto A CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA, 
ELÉTRICA E CHAPEAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUÍNOS, ORIGINAIS E 
PARALELOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA, tudo em conformidade com as especificações constantes 
no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais 
documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento 
independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
  
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto deste registro será o de Maior Percentual de 
Desconto Por Lote, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de 
classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

2.1.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preço. 
2.1.2. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 
comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente 
pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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2.2. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 
 
2.3. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o 
órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os 
fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços ficará vinculado à validade dos créditos 
orçamentários do ano de 2022, limitado a 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata. 
 

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as 
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido ao disposto no 
art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, II e excepcionalmente nos 
termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta Lei. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal 
relacionadas no objeto deste Edital; 
 

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas 
solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de 
instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou 
outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e 
procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem 
de classificação. 
 

4.3. Aplicam-se aos contratos de fornecimento às disposições pertinentes da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis. 
 

4.4. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador 
informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar 
cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro. 
 

4.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão 
denominadas "Órgão não participante ou carona". 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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5.1. Todos os serviços executados deverão ter garantia pelo período mínimo de 06 (seis) meses ou 
10.000 km, prevalecendo aquele que ocorrer primeiro, a contar da data de emissão da nota fiscal, e para 
Serviços de Chapeação e pintura deverão ser oferecidos à garantia mínima de 12 (doze) meses; 
E demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, sendo que a garantia se 
estenderá ao que terminar por último essa garantia poderá ser estendida conforme respaldo do 
fabricante da peça, no caso de peças e acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade que deverá 
ser respeitada é aquela determinada pelo fabricante.  
 

5.2 A CONTRATADA deverá: 
 

a) Utilizar suas próprias ferramentas e equipamentos para execução dos serviços;  
b) Utilizar na execução dos serviços somente ferramentas recomendadas pelo fabricante;  
c) Atender prontamente às requisições do Município para executar os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva e de fornecimento de peças e acessórios nos veículos discriminados neste Termo 
de Referência, bem como naqueles que poderão ser adquiridos futuramente pelo Município de 
Agrolândia /SC;  
d) Fornecer orçamento contendo quantidade de horas, quantidade de cada peça e descrição completa 
da peça, identificação do veículo ou máquina, data, carimbo e assinatura;  
e) Executar os serviços contratados somente com prévia e expressa autorização do Município, através 
do recebimento da Ordem de Serviço;  
f) Cumprir os prazos de execução dos serviços, conforme a quantidade de horas constantes de cada 
orçamento;  
g) Entregar os veículos submetidos aos serviços devidamente limpos, ou seja, livres de resíduos 
provenientes da execução dos serviços, tais como, graxa, óleo, cola, tinta, poeira, entre outros. 
h) Entregar os veículos ao Município, somente após a conferência de todos os itens de segurança e 
funcionamento vistoriados;  
i) Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como, dos seus 
procedimentos e técnicas empregados;  
j) Devolver, no ato da saída dos veículos da sua oficina, todas as peças que forem substituídas nas 
mesmas embalagens das utilizadas;  
k) Disponibilizar telefone para atendimento 24 horas em todos os dias da semana, inclusive finais de 
semana e feriados, para o imediato serviço de “socorro” nos limites do Município de Agrolândia /SC, no 
prazo máximo de vinte e quatro horas após a solicitação, para o transporte das máquinas avariadas sem 
condições de locomoção, sem ônus para a contratante. 
l) Transportar com segurança, pessoal habilitado e dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro, 
até o local de sua oficina (independente do endereço), as máquinas do Município que necessitarem de 
reparos;  
m) Quando for solicitado o serviço de guincho deverá ser executado por veículo do tipo plataforma.  
n) Quando o veículo com avaria se encontrar em local diverso ao perímetro do Município Agrolândia 
/SC e não for possível a sua remoção, o reparo deverá ser realizado onde o mesmo se encontrar, sendo 
que as despesas com deslocamento até o local do socorro serão lançadas na respectiva fatura do 
serviço realizado.  

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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o) Aceitar a fiscalização do Município e tomar as medidas necessárias e determinadas pelos 
responsáveis pela fiscalização, dando livre acesso em suas dependências a estes responsáveis, não se 
excluindo a empresa contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade;  
p) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais ou pessoais que ocorrerem no decorrer da 
prestação de serviço, inclusive perante terceiros;  
q) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município ou a terceiros, por ação ou omissão 
do seu pessoal, durante o desempenho dos serviços;  
r) Responsabilizar-se pelo pessoal empregado na execução da prestação de serviço que trata este 
instrumento, observando a legislação pertinente, especialmente as obrigações trabalhistas, além das 
despesas diretas e indiretas como transportes, estadias, alimentações, encargos sociais, fiscais, 
previdenciários, de ordem de classe, indenizações ou de qualquer outra que for devida, ficando o 
Município isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;  
s) Executar os serviços objeto desta contratação mediante a atuação de profissionais especializados e 
manter quadro de pessoal suficiente para execução dos serviços, sem interrupção;  
t) Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando na ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do 
Município; 
u) Manter a ética e o sigilo nos dados e informações que tenham acesso, quando da prestação dos 
serviços;  
v Responsabilizar-se por toda e qualquer má execução do serviço prestado;  
w) Manter-se durante a vigência do presente instrumento nas mesmas condições da habilitação quanto 
a regularidade fiscal e qualificação;  
x) Entregar peças originais/genuínas. Não serão aceitos peças ou materiais usados;  
y) Substituir, quaisquer peças ou acessórios defeituosos, dentro das condições da garantia estipulada 
pelos fabricantes, sem ônus adicionais;  
z) Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do Município, em decorrência 
da execução dos serviços, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis; 
aa) Responsabilizar-se pela segurança dos veículos no transporte dos mesmos, garantindo que qualquer 
dano causado ao veículo ou a terceiros será reparado pela empresa vencedora sem ônus ao município.  
 

5.3 O Município deverá:  
 

a) Enviar Autorização de Fornecimento após aprovação do orçamento;  
b) Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisitos constantes nas especificações na 
planilha descritiva;  
c) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.  
d) A presente contratação não gerará nenhum vínculo empregatício entre o Município perante a 
contratada e com seus profissionais contratados, sendo de sua responsabilidadedeslocamento, estadia, 
alimentação e transporte dos profissionais, pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem 
sobre a contratação, além do fornecimento de todo material necessário para realização dos serviços.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou 
quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro 
de Preços quando: 
 

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado; 
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no 
mercado; 
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 
17 de fevereiro de 2002; 
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de 
caso fortuito ou de força maior. 

 

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será 
publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 
 

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 
despacho da autoridade competente. 
 

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada 
no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas 
previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório 
e a ampla defesa. 
 

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de 
fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 
 

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e 
entidades da Administração Municipal. 
 

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão 
ou entidade participante ao órgão gerenciador. 
 

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de 
compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 
1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados 
obedecida à ordem de classificação. 
 

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos/serviços solicitados, ou o 
quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – 
órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento 
da Ordem de Fornecimento. 
 

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento 
efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data 
posterior ao seu vencimento. 

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, 
podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar. 
7.5.2. De Fornecimento do(s) produto(s) cotado(s) e serviço(s), que será de acordo com as 
necessidades da contratante, conforme Anexo II - Termo de Referência, a contar da(s) data(s) da(s) 
solicitação(ões), conforme solicitação, mediante autorização emitida e assinada pelo responsável 
do setor de compras do Município de Agrolândia/SC. 
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, 
deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as 
ordens de fornecimento. 

 

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual 
previsto para cada lote da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata 
cancelado. 
 

7.7. Todas as despesas relativas ao serviço, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas 
decorrentes da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante 
crédito em conta bancária, na Ordem Cronológica em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
definitivo do serviço, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, constando descrição detalhada 
dos serviços prestados ou quando o documento fiscal não discriminar adequadamente os bens ou os 
serviços, e suas respectivas unidades, a Contratada deve elaborar termo complementando as 
informações, para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores das 
despesas, que será posteriormente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso 
XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 
 

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para 
que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a 
partir da data da reapresentação do mesmo. 
 

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções. 
 

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais. 
 

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
 

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
 

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

9.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários 
(participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e 
cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e 
alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativo nas demais situações. 
 

9.2. Na hipótese acima, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites 
de fornecimento registrados em ata. 
 

9.3. A supressão dos produtos/serviços registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 
parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 
8.666/93 e alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

10.1. As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente certame correrão a conta da dotação 
assim consignada no orçamento vigente para o Exercício de 2022: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2 Gabinete do Prefeito e Vice 

1 Gabinete do Prefeito e Vice 

2002 Manutencao do Gabinete do Prefeito e Vice 

3339030390000000000 Material para manutenção de veículos 

1000000 Recursos Ordinários 
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Código Dotação Descrição 

2 Gabinete do Prefeito e Vice 

1 Gabinete do Prefeito e Vice 

2002 Manutencao do Gabinete do Prefeito e Vice 

3339039190000000000 Manutenção e conservação de veículos 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

1 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

2003 Manut. da Secr. de Administracao Planej. e Financa 

3339030390000000000 Material para manutenção de veículos 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

1 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

2003 Manut. da Secr. de Administracao Planej. e Financa 

3339039190000000000 Manutenção e conservação de veículos 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2035 Manutenção da Secretaria de Educação 

3339030390000000000 Material para manutenção de veículos 

1010000 Receitas de Impostos - Educação 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2035 Manutenção da Secretaria de Educação 

3339039190000000000 Manutenção e conservação de veículos 

1010000 Receitas de Impostos - Educação 

Código Dotação Descrição 

7 Secretaria de Infra-estrutura 

1 Secretaria de Infra-estrutura 

2034 Manut.e Modernização da Secr. de Infraestrutura 

3339030390000000000 Material para manutenção de veículos 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

7 Secretaria de Infra-estrutura 

1 Secretaria de Infra-estrutura 

2034 Manut.e Modernização da Secr. de Infraestrutura 

3339039190000000000 Manutenção e conservação de veículos 
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1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

8 Sec. de Desenvolvimento Rural 

1 Sec. de Desenvolvimento Rural 

2039 Manut.da Sec. de Desenvolvimento Rural 

3339030390000000000 Material para manutenção de veículos 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

8 Sec. de Desenvolvimento Rural 

1 Sec. de Desenvolvimento Rural 

2039 Manut.da Sec. de Desenvolvimento Rural 

3339039190000000000 Manutenção e conservação de veículos 

1000000 Recursos Ordinários 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
 

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela 
unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as 
seguintes sanções administrativas: 
 

11.1.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor 
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo 
estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos: 
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; 
b) cancelamento do preço registrado; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração no prazo de até cinco anos. 

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 

11.1.2. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de 
serviço: 
a) advertência, por escrito, nas faltas leves; 
b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato, ao dia, sobre o valor 
inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante; 
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração 
pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.1.2.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.2. poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem 
prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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11.1.2.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco 
anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que 
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem 
prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 
11.1.2.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo 
estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não 
adimplida a obrigação. 
11.1.2.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.2, será 
de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no 
prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante 
ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de 2 (dois) 
anos. 

 
11.2. Durante a vigência do Contrato ou Instrumento Equivalente, a Administração Municipal poderá 
convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o Contrato ou 
Instrumento Equivalente e efetuar a Prestação dos Serviços ao respectivo preço registrado, nas 
seguintes hipóteses: 

11.2.1. Inexecução contratual pelos primeiro classificado por qualquer motivo e consequente 
cancelamento do Contrato ou Instrumento Equivalente, inclusive em caso fortuito ou de força 
maior, e; 
11.2.2. Revisão do preço do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do 
segundo classificado. 
11.2.3. Os adjudicatários convocados terão o prazo de 05 (Cinco) dias Uteis para o Contrato ou 
Instrumento Equivalente com o saldo do quantitativo e o período remanescente do Contrato ou 
Instrumento Equivalente anterior; 
11.2.4. Os detentores dos Contratos ou Instrumentos Equivalentes não se eximirão das 
penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual; 
11.2.5. A Prestação dos Serviços será efetuada mediante expedição, pelas Secretarias, da 
“Ordem de Compra”, da qual constarão a data de expedição, a discriminação dos serviços e os 
respectivos preços; 

 
11.3. A existência do preço registrado não obriga o Município de Agrolândia a firmar as contratações 
que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo 
assegurada à detentora do Contrato ou Instrumento Equivalente preferência em igualdade de 
condições; 
 
11.4. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato ou Instrumento Equivalente as situações 
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666 / 93 e suas alterações e nos artigos 16 e 17 do 
Decreto Municipal nº 136/2005 e suas alterações; 
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11.5. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, 
no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação. 
 

11.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores 
mantido pela Administração. 
 

11.7. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 

12.1. A fiscalização oriunda desta contratação será exercida por servidor indicado pela secretaria 
responsável, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência ao Secretário de Administração. 
 

12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome do funcionário eventualmente envolvido, 
determinando o que for necessário à regularização das falta ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

12.3. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento do objeto, inclusive 
observância à quantidade e qualidade do objeto a ser adquirido, rejeitar o objeto em desacordo com as 
especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, 
dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ELEIÇÃO DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1. Para os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente, além das disposições do Edital de Pregão 
Presencial nº 19/2022, as disposições da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/2002. 
 

13.2. Fica eleito o foro da Comarca de Trombudo Central – SC para dirimir quaisquer questões 
decorrentes do presente contrato. 
 

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 
as testemunhas abaixo indicadas. 
 
Agrolândia, 16 de Maio de 2022. 
 
 
_____________________________________.                   ___________________________________. 
                    JOSÉ CONSTANTE                                                        GEOVANI FERREIRA DA CRUZ 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA                  RT TRATORES COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 
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