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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2019 

PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2019 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 011/2019 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praça Olímpio Campos, 

128 – Centro - São João da Ponte - MG, CEP: 39.430-000, neste ato 

representado pelo Prefeito o Sr. Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em São João 

da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.042.026-91, portador da 

cédula de identidade nº MG 11998234 SSP-MG e o Sr. Hudson Aparecido 

Almeida, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 839.519.706-34 

residente e domiciliado à Rua Gerônimo Aguiar, nº 210 B, Bairro das Pedras, 

São João da Ponte - MG, doravante denominada Município e a empresa 

abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem 

de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA, 

resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das 

Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 , Lei Estadual 14167 de 10 de janeiro de 2002, Decreto 

Estadual 42.408 de 08 de março de 2002, Decreto Estadual 43.653 de 

12/11/2003, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

alterações posteriores, e demais condições fixadas neste instrumento 

convocatório. 

DETENTORA:  

Denominação: EDSON DE PAULA SILVA 05037172667  

Endereço: Avenida Belo Horizonte, nº 534, CEP: 39.335-000, Pequiseiro, 

Japonvar/MG. 
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CNPJ: 21.483.440/0001-17 

Representante Legal: Edson de Paula Silva 

CPF: 050.371.726-67 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS:  

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

QUANT. 

 

DESCRIMINAÇÃO 

DOS 

EQUIPAMENTOS 

 

EDSON DE 

PAULA 

 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. 

 

Prestação dos serviços de 

manutenção preventiva e 

corretiva de ar 

condicionado, incluindo 

os materiais à 

manutenção. (Limpeza, 

Higienização e 

Lubrificação) 

 

 

50 

 

 

 

SPLINT de 12.000 

(doze mil) BTUS 

 

R$ 170,00 

 

 

R$ 8.500,00 

 

 

 

20 

 

 

 

SPLINT de 18.000 

(dezoito mil) BTUS 

 

R$ 175,00 

 

 

R$ 3.500,00 

 

 

 

 

10 

 

SPLINT de 24.000 

(vinte e quatro mil) 

BTUS 

 

R$ 175,00 

 

 

R$ 1.750,00 

 

 

 

Prestação dos serviços de 

manutenção preventiva e 

corretiva de ar 

condicionado, incluindo 

os materiais à 

manutenção. (Recarga de 

Gás) 

 

30 

 

SPLINT de 12.000 

(doze mil) BTUS 

 

R$ 190,00 

 

 

R$ 5.700,00 

 

 

 

15 

 

SPLINT de 18.000 

(dezoito mil) BTUS 

 

R$ 208,00 

 

 

R$ 3.120,00 

 

 

 

05 

 

SPLINT de 24.000 

(vinte e quatro mil) 

BTUS 

 

R$ 210,00 

 

 

R$ 1.050,00 

 

 

 

 

 

 

Serviço de Instalação de 

Ar Condicionado, 

incluindo todas as 

despesas e os materiais. 

 

 

20 

 

SPLINT de 12.000 

(doze mil) BTUS 

 

R$ 225,00 

 

 

R$ 4.500,00 

 

 

 

 

10 

 

SPLINT de 18.000 

(dezoito mil) BTUS 

 

R$ 245,00 

 

 

R$ 2.450,00 
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08 

 

SPLINT de 24.000 

(vinte e quatro mil) 

BTUS 

 

 

R$ 260,00 

 

 

R$ 2.080,00 

 

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 32.650,00 (TRINTA E DOIS MIL E SEICENTOS E 

CINQUENTA REAIS). 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte e /ou equiparadas na forma da lei LC 123/2006, 

para prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva de ar 

condicionado, para atender as necessidades das diversas secretarias, que 

compõe a esfera administrativa, em atendimento a solicitação da Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme detalhado no 

Termo de Referência.  

CLÁUSULA SEGUNDA- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 

2.1.1 Segue abaixo a especificação das rotinas periódicas relativas à 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA que deverão ser realizadas pela 

CONTRATADA, com base na Portaria do M.S. n° 3523/GM e NBR 1397/97 

e nas características técnicas dos equipamentos de ar condicionado: 

 

a. Deverá fazer a manutenção MENSALMENTE: 

Especificação 

Limpeza de condensador. 

Verificar protetor térmico compressor. 

Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete. 

Limpeza 

Higienização 

Lubrificação 

Recarga de gás 
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2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 

2.2.1- Para cada serviço preventivo identificado na relação do item 2.1.1, fica 

também estabelecido que a CONTRATADA tem obrigação de executar, se 

aprovado e disponível o material de reposição, o correspondente serviço de 

MANUTENÇÃO CORRETIVA (substituição de partes e peças, 

recomposição, reparo, conserto, etc. ). 

2.3 MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DO AR 

CONDICIONADO. 

2.3.1 A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de 

medições e testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for 

necessário para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos 

serviços de manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a 

CONTRATADA incluir no preço do serviço os correspondentes custos. 

2.3.2 A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas 

dependências da CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que 

durar o serviço executado. Tão logo este seja concluído, a CONTRATADA 

deverá providenciar, às suas expensas, a retirada dos remanescentes. 

2.3.3 Os equipamentos que a CONTRATADA trazer para este Município, ou as 

instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus 

trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da 

FISCALIZAÇÃO. 

2.3.4 As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por 

equipamentos, materiais, instalações ou assemelhados da CONTRATADA 

de forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de outros 

contratados que acaso poderão estar trabalhando concomitantemente. 

2.3.5 Se a CONTRATADA necessitar deslocar à CONTRATANTE qualquer 

equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos nas vias 

públicas e/ou pontes, deverá comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, 

informando-a também das providências que pretende adotar para a 

proteção e o eventual reforço das obras viárias existentes, ficando a 
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CONTRATADA responsável pela efetivação de todas as providências 

necessárias junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a 

entidades privadas e a pessoas físicas envolvidas. 

2.3.6 Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais 

ficará a cargo da CONTRATADA.  

2.3.7 Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer 

pagamento adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA 

destinado a viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na 

execução do objeto contratual, bem como imprescindíveis à execução dos 

serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar 

condicionados, tais como álcool, água destilada, óleos lubrificantes, 

detergentes, sabões, vaselina, estopas, panos, Bombril, utensílios e 

produtos químicos de limpeza, graxas e desengraxantes, desencrustantes, 

produtos anti-ferrugem, WD40, solventes, materiais de escritório, fitas 

isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, 

epóxi, colas Araldite e SuperBonder, Durepoxi, pilhas para lanterna e 

buchas de nylon, lixas, escovas de aço e nylon, massa de vedação, 

material de soldagem, brocas, oxigênios, nitrogênio, acetileno e outros 

similares. Desse modo, a CONTRATADA deverá incluir no preço dos 

serviços os correspondentes custos. 

2.3.8 A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá 

fornecer, sem fazer jus a pagamento adicional, o seguinte MATERIAL 

DE REPOSIÇÃO: fusíveis, relés de proteção, capacitores, parafusos, 

rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás 

refrigerantes, filtros e circuitos de controle de temperatura e pilhas. Desse 

modo, a CONTRATADA deverá considerar, na sua proposta de preço, os 

correspondentes custos. 

2.3.9 MATERIAL DE REPOSIÇÃO, no caso das presentes especificações, 

compreende peças, componentes e materiais para o conserto, 

recomposição e readequação dos equipamentos e instalações do ar 

condicionado. 
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2.3.10 Correrá por conta da CONTRATANTE os seguintes MATERIAIS DE 

REPOSIÇÂO: compressores, ventiladores, controle remoto, placa 

eletrônica e demais peças não abrangidas pelos itens 2.3.7. e 2.3.8. 

2.3.11 O MATERIAL DE REPOSIÇÃO a cargo da CONTRATANTE pode ser 

adquirido diretamente de terceiros para entrega à CONTRATADA, ou 

autorizado a esta que providencie tal aquisição, com posterior 

ressarcimento pelo respectivo custo, desde que o correspondente 

orçamento detalhado tenha sido previamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO e esteja dentro do preço praticado no mercado. 

2.3.12 Os custos com a instalação de materiais, inclusive os citados no item 

2.3.10., deverão correr por conta da CONTRATADA, não podendo cobrar 

“serviços extras” e/ou alterar a composição dos preços unitários. 

2.3.13 Na hipótese de ser necessária a aquisição de MATERIAL DE 

REPOSIÇÃO, cujo fornecimento seja responsabilidade da CONTRATANTE, 

a CONTRATADA se obriga a apresentar, de imediato, orçamento detalhado 

para viabilizar tal compra, com a completa identificação individualizada 

dos itens necessários aos serviços de manutenção, indicando 

obrigatoriamente a marca e modelo dos mesmos, acompanhados de seus 

correspondentes quantitativos e preços unitários. 

2.3.14 A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento de MATERIAL DE 

REPOSIÇÃO apresentado pela CONTRATADA, cujo valor esteja muito 

acima do praticado pelo mercado, podendo obter orçamento específico por 

sua própria iniciativa para efeito comparativo. 

2.3.15 Todos os MATERIAIS DE REPOSIÇÃO a serem empregados nos 

serviços deverão ser novos, do mesmo fabricante dos originais, e 

compatíveis com as especificações técnicas, sujeitos ao exame e à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

2.3.16 Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à 

CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, do local de 

origem dos MATERIAIS DE REPOSIÇÃO ou de certificado de ensaios que 
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comprovem a qualidade destes. Os ensaios e as verificações que se fizerem 

necessários serão providenciados pela CONTRATADA, representando ônus 

de sua exclusiva responsabilidade, não sendo, por consequência, objeto de 

pagamento adicional por parte da CONTRATANTE. 

2.3.17 As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da 

CONTRATANTE, devendo, por ocasião do término dos respectivos 

trabalhos, serem entregues pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO. 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO E CONDIÇÕES GERAIS DA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO. 

3.1 A manutenção corretiva será realizada quando solicitada formalmente 

através de correio eletrõnico (e-mail), pelo Departamento de Compras, 

no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da solicitação. 

3.2 Os serviços de manutenção preventiva, que buscam prevenir a ocorrência 

de quebras e defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as 

em perfeito estado de uso, de acordo com projetos, manuais, normas 

técnicas dos fabricantes e da área de saúde, consistem na execução, 

pela CONTRATADA, de procedimentos rotineiros estabelecidos no Plano 

de Manutenção, mediante 1 (uma) visita obrigatória mensalmente. 

3.3 Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas 

previamente programadas pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com a 

periodicidade fixada no Plano de Manutenção, de segunda a sexta-feira, 

no horário das 8:00 às 17:00 horas. 

3.4 A CONTRATADA deverá executar a primeira manutenção preventiva no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato. 

3.5 Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, 

eventuais ou emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas 

vezes que se comprovar serem indispensáveis, tratam da execução dos 

trabalhos necessários e suficientes para a imediata correção de defeitos 

e anormalidades nos equipamentos de ar condicionado, a fim de que 
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seja retomada sua utilização de forma segura, eficiente e econômica, 

devendo ser preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no 

horário das 8:00 às 17:00 horas. 

3.6 No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de 

anormalidades eventuais, a CONTRATADA deverá, após a comunicação 

da CONTRATANTE, iniciar os procedimentos corretivos no prazo 

máximo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

3.7 No caso de serviços de manutenção corretiva emergencial relativa a 

acidentes de qualquer natureza, a CONTRATADA deverá, após a 

comunicação da CONTRATANTE, adotar urgentes providências no 

sentido de sanear o problema em até 12 (Doze) horas. 

3.8 Caso a CONTRATADA não promova o devido atendimento nos prazos 

fixados, fica a CONTRATANTE autorizada a contratar os necessários 

serviços de outra empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos 

respectivos, sem que tal fato o isente da aplicação de sanção contratual 

ou provoque, para a CONTRATANTE, qualquer perda de garantia dos 

equipamentos e materiais pertencentes aos equipamentos de ar 

condicionado. 

3.9  A requisição de serviços de manutenção corretiva, eventuais ou 

emergenciais poderá ser formalizada por meio de comunicação verbal 

(telefone) ou escrita (ofício, fax, mensagem eletrônica, etc.). 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA  

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua publicação.  

4.2 A futura Ata de Registro de Preços não poderá sob hipótese alguma ser 

prorrogada. 

CLAÚSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO 
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5.1 A Administração Pública realizará pesquisa de mercado periodicamente, 

a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 

custo do objeto registrado, cabendo à Administração Pública promover as 

negociações junto aos fornecedores. 

5.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração Pública convocará o 

fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 

à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1 descumprir as condições da ata de registro de 

preços; 

5.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração Pública, sem justificativa aceitável; 

5.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 
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5.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 

5.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 3.7.1, 

3.7.2 e 3.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.9.1 por razão de interesse público; ou 

5.9.2 a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  

6.1 Na execução das rotinas dos serviços de manutenção dos equipamentos 

de ar condicionado, a CONTRATADA deve: 

a) observar estritamente as recomendações dos fabricantes e as instruções 

constantes de normas técnicas indicadas para a elevação da vida útil e 

melhoria do rendimento dos equipamentos; 

b) zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos 

de corrosão, instalação de acessórios, apoios e realização de serviços de 

purga, pintura e revestimentos protetores; 

c) manter os ambientes climatizados dentro dos padrões normalizados de 

temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, conforme definido nas 

especificações e projeto do Sistema de Climatização. Assim, a CONTRATADA 

deve realizar medições nas salas onde se encontram os sensores do Sistema 

de Supervisão e adotar as medidas necessárias para alcançar os padrões 

supracitados. Nos demais ambientes, as medições serão sempre que 

necessário ou houver determinação da FISCALIZAÇÃO; e  
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d) observar as prescrições da Portaria n° 3.523 GM/MS/98, em especial as 

disposições do artigo 5°, procedendo conforme determinações descritas a 

seguir: 

e) manter limpos os componentes dosequipamentos (bandejas, serpentinas, 

desumidificadores, ventiladores, venezianas, grelhas e difusores) de forma a 

evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e 

manter a boa qualidade do ar interno; 

1) utilizar, na limpeza dos componentes dosequipamentos de ar condicionado, 

produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para 

esse fim; 

2) manter em condições de operação os filtros, promovendo sua 

substituição,quandonecessário; 

3) remover as partículas sólidas, retiradas dos equipamentos de ar 

condicionado após a limpeza, e acondicioná-las em recipientes e locais 

adequados; 

4) preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes 

externas que apresentem riscos à saúde humana; 

5) garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes 

climatizados; e 

6) manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições: 

- implantar e manter um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. 

Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui 

ambientes climatizados, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, as 

recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de 

emergência, para a garantia da segurança dos equipamentos condicionadores 

e outras de interesse, conforme modelo descrito no Anexo I da Portaria n° 

3.523 GM/MS/98 e especificações da NBR 13971/97da ABNT; 

- garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta 

ou indireta deste serviço; 
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- manter disponível o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC; e 

- divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, 

operação e controle em relatórios mensais. 

6.2Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela CONTRATADA, sob 

sua responsabilidade técnica e financeira, na presença da FISCALIZAÇÃO, 

ficando a aceitação final condicionada à comprovação da efetiva realização 

das rotinas relativas à manutenção preventiva programada, assim como, na 

hipótese de manutenção corretiva, ao restabelecimento do uso do sistema de 

ar condicionado.  

6.3 Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA 

deverá utilizar somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da 

Saúde, sendo proibida a utilização de substâncias classificadas como carcin 

ogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou que venham causar danos ou 

corrosões nos equipamentos de ar condicionado. 

6.4 A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no 

total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de sua execução. 

6.5 A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam 

fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc. 

6.6  A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar 

permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos 

ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias 

públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da 

CONTRATANTE. 

6.7 A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados 

acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de 

acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente a 

CONTRATANTE. Também providenciará toda e qualquer sinalização e/ou 

isolamento das áreas de serviço. 
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6.8 A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas onde realizarem serviços 

permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e 

empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a 

retirada imediata de detritos e sobras de material tão logo conclua as 

operações relativas ao serviço executado. 

6.9 A remoção de todo entulho eventualmente produzido pelos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado será de 

responsabilidade da CONTRATADA, devendo arcar exclusivamente com o 

correspondente custo sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 

6.10 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos 

e elementos existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução de 

seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO 

autorização para tais deslocamentos e modificações. 

6.11 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por 

quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido 

de patentes registradas e pela destruição ou danificação até à aceitação pela 

FISCALIZAÇÃO. 

6.12 A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou 

de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela 

FISCALIZAÇÃO, tais como os diários de manutenção, controles de acesso e de 

presença dos prestadores de serviço e controles de emprego de materiais ou 

outros. 

6.13 Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços 

sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

6.14 A contratada deverá elaborar um cronograma de execução da 

manutenção preventiva com base na periodicidade dos serviços, iniciando-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura da Ata de Registro de 

Preços. 

6.15 Fica a CONTRATADA, obrigada à prestar os serviços e fornecer as peças 

necessárias à manutenção preventiva e corretiva, impreterivelmente conforme 
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decrito nos títulos 02(DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS) e 03 (DO PRAZO E 

CONDIÇÕES GERAIS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 

AR CONDICIONADO), Ata de Registro de Preços. 

6.16 Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no Termo de 

Referência, de forma que o objeto licitado seja executado de acordo com as 

informações apresentadas, sob pena de multa de até 30% (trinta por cento) do 

valor da contratação;  

6.17 Indenizar o Município por todo e qualquer dano decorrente, direta e 

indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados 

ou prepostos.  

6.18 Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações 

judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente 

ser alegadas por terceiros, em decorrência do objeto do presente termo contra 

a Prefeitura Municipal;  

6.19 Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referência. 

6.20 Contratar com a Prefeitura, nas condições previstas no edital do 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 011/2019, e o preço registrado nesta Ata, os 

produtos objeto deste ajuste.  

6.21 Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

7.1. Indicar Comissão de Fiscalização e Recebimento, responsável pelo 

acompanhamento deste Registro de Preços.  

7.2. Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento 

dos serviços.  

7.3 Efetuar os devidos pagamentos de acordo ao estabelecido no Instrumento 

Convocatório. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
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8.1. Dos preços 

8.1.1. O contratante pagará ao contratado, a importância total estimada de 

R$ 32.650,00 (TRINTA E DOIS MIL E SEICENTOS E CINQUENTA REAIS). 

correspondente à aquisição dos serviços, objeto em conformidade com o 

descrito na cláusula primeira desta ata. 

8.1.2. Os preços referidos de preços incluem todos os custos e benefícios 

decorrentes da prestação de serviços do objeto de modo à constituírem a 

únitotal contraprestação pela execução da ata de contrato. 

8.1.3. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dias do mês 

subseqüente, contados da data do Atestado de Recebimento, diretamente no 

Banco do Brasil, em conta corrente da Contratada, acompanhada também da 

sua regularidade fiscal e trabalhista. 

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES  

9.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes 

as sanções estipuladas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na 

Lei Federal 8.666, de 13 de junho de 1993, sem prejuízo das demais sanções 

administrativas, civis e criminais. 

9.2. A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 

da Lei nº. 8.666/93 obedecerá ao disposto nesta Cláusula.  

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:  

9.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida; ou  

9.3.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova 

licitação para o mesmo fim. 

9.4. O atraso injustificado na execução do contrato, a saber o atraso na 

execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do 
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artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada 

à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte 

proporção:  

9.4.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e  

9.4.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia 

de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.  

Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará 

caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo 

disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou 

contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista na Cláusula 5.5 desta 

ARP.  

9.5.  Pela inexecução total ou parcial da entrega poderão ser aplicadas à 

contratada as seguintes penalidades:  

9.5.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida; ou   

9.5.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação 

para o mesmo fim.  

9.6. O produto não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela 

administração do Município, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento da intimação.  

Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado 

ensejará a aplicação da multa prevista na Cláusula 5.5 desta ARP, 

considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte 

ao término do prazo estabelecido no "caput" desta Cláusula.  

9.7. O pedido de prorrogação de prazo para entrega de produto somente será 

apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento 

equivalente ou conforme consta do Edital.  
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9.8. As multas referidas nesta ARP não impedem a aplicação de outras 

sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.  

9.8.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou 

caracterizada a inexecução parcial, o Município reterá, preventivamente, o 

valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a 

decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.  

9.8.2. Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para 

cobrir o valor da multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no 

parágrafo anterior.  

9.8.3. Se a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA decidir pela não aplicação da multa, o 

valor retido será devolvido à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. Consideram-se partes integrantes deste ajuste, como se nele estivessem 

transcritos, o edital do PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 011/2019 com seus 

Anexos e a proposta da DETENTORA;  

10.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública 

firmar as contratações que deles poderão advir.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO  

11.1.  O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente 

Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de São João da Ponte, Estado 

de Minas Gerais.  

11.2.  Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente 

Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.  

São João da Ponte - MG, 01 de Março de 2019. 

 

 

Danilo Wagner Veloso 

Prefeito Municipal 
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