
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
Pregão Eletrônico nº 123/2021
Validade 12 (doze) meses

Contratação  de  empresa  especializada
para  a  prestação  de  serviço  de
Administração,  Gerenciamento  e
Controle da Frota, para fornecimento de
Lubrificantes,  Aditivos  e  Derivados,
Manutenção  Operacional  Preventiva  e
Corretiva  incluindo  fornecimento  de
Peças  de  reposição,  acessórios,
equipamentos,  socorro  mecânico,
transporte  por  guincho,
lavagem/higienização de toda a Frota de
veículos,  tratores,  máquinas agrícolas,
geradores,  roçadeiras,  cortadores  e
maquinários  que  compõem  o
Patrimônio  do  Município  de  Lucas  do
Rio  Verde/MT  de  forma  continuada,
junto  à  rede  de  estabelecimentos
credenciados  por  meio  de  sistema
informatizado para atender o Município.

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público, inscri-
ta no CNPJ sob o número 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América do
Sul, nº 2.500-S, nesta cidade, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo
Secretário Municipal de Administração, Sr. Alan Togni, portador do RG nº 21074500
SSP-MT e CPF nº 033.538.401-33, conforme atribuições legais estabelecidas no De-
creto nº 5.561, de 08 de Setembro de 2021, doravante denominada “MUNICÍPIO”, e
a empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N° 28.008.410/0001-06, com sede
na Av. Raul Lopes, nº 880, Bairro Jóquei, Ed. Poty Premier, na cidade de Teresina,
Estado do Piauí, CEP: 64.048-065, Telefone (86) 99402-3131, neste ato representa-
da pelo Diretor Sr. Ricardo Marcelo Ribeiro Barbosa, portador do RG nº 137245-5
SSP/PI e CPF nº 700.827.823-34, doravante denominada “DETENTORA DA ATA”,
nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal
n° 10.520/2002 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2021, fir-
mam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Fede-
ral nº 10.520/2002, Decreto Municipal n. 4.641/2020, Lei Federal n. 8.666/93, suas
alterações e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para contrata-
ção de empresa especializada para a prestação de serviço de Administra-
ção, Gerenciamento e Controle da Frota, para fornecimento de Lubrifican-



tes, Aditivos e Derivados, Manutenção Operacional Preventiva e Corretiva
incluindo fornecimento de Peças de reposição, acessórios, equipamentos,
socorro mecânico, transporte por guincho, lavagem/higienização de toda a
Frota de veículos, tratores, máquinas agrícolas, geradores, roçadeiras, cor-
tadores e maquinários que compõem o Patrimônio do Município de Lucas
do Rio Verde/MT de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos
credenciados por meio de sistema informatizado para atender o Município,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instru-
mento, Respectivo Edital e seus anexos.

ITEM DESCRIÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

01

ADMINISTRAÇÃO,  GERENCIAMENTO  E  CONTROLE  DA  FROTA,  PARA
FORNECIMENTO  DE  COMBUSTÍVEIS,  LUBRIFICANTES,  ADITIVOS  E
DERIVADOS,  MANUTENÇÃO  OPERACIONAL  PREVENTIVA  E  CORRETIVA
INCLUINDO  FORNECIMENTO DE PEÇAS  DE  REPOSIÇÃO,  ACESSÓRIOS,
EQUIPAMENTOS,  SOCORRO  MECÂNICO,  TRANSPORTE  POR  GUINCHO,
LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS,  TRATORES,
MÁQUINAS  AGRÍCOLAS,  GERADORES,  ROÇADEIRAS,  CORTADORES  E
MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE LUCAS
DO  RIO  VERDE/MT  DE  FORMA  CONTINUADA,  JUNTO  À  REDE  DE
ESTABELECIMENTOS  CREDENCIADOS  POR  MEIO  DE  SISTEMA
INFORMATIZADO PARA ATENDER O MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES  E  EXIGÊNCIAS  ESTABELECIDAS  NESTE  INSTRUMENTO,
RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS.

-2,20%

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses.
2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Lucas do Rio Verde não
será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços referidos
na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permiti-
dos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço,
as  cláusulas  e  condições  constantes  do  edital  do  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
123/2021– REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2021, que a precedeu e íntegra o pre-
sente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1. A DETENTORA DA ATA deve manter adimplência com referência a regularida-
de fiscal da mesma, com as certidões como FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNI-
CIPAL, TRABALHISTA, SIMPLIFICADA E CONCORDATA E FALÊNCIA, aos encar-
gos trabalhistas, fiscais e comerciais, pois sem essas, à Administração Pública fica
impossibilitada por seu pagamento.
3.1.1. A DETENTORA DA ATA é a única responsável pela correta emissão de seus
documentos  de  cobrança,  em  todos  os  seus  aspectos,  observada  a  legislação
tributária vigente.



3.2.  A  DETENTORA DA ATA deverá  emitir  notas  fiscais/faturas,  uma  mercantil
detalhando e discriminando o valor total por tipo de produto adquirido e outra com o
valor dos serviços prestados no período.
3.3. A DETENTORA DA ATA apresentará a nota fiscal/fatura no Departamento de
Frota  de  lotação  do  veículo  dos(as)  veículos,  tratores,  máquinas  agrícolas  e
implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários.
3.4.  Os  serviços  de  gerenciamento  serão  faturados  de  acordo  com  cada
unidade/base  de  lotação  dos(as)  veículos,  tratores,  máquinas  agrícolas  e
implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários, independentemente
do local em que foi realizada a transação.
3.5.  Na ocasião  do faturamento,  a  taxa  de  administração ofertada na  licitação
deverão já estar incluídos no valor da fatura correspondente.
3.6.  Juntamente  com  as  notas  fiscais/faturas,  a  DETENTORA  DA  ATA deverá
disponibilizar  relatórios  analíticos  e  sintéticos  do  período  faturado,  discriminando
todas  as  transações/operações  realizadas,  por  cada  unidade  de  lotação  dos(as)
veículos,  tratores,  máquinas  agrícolas  e  implementos,  geradores,  roçadeiras,
cortadores e maquinários, anexando as notas fiscais dos estabelecimentos na ordem
que constam no relatório.
3.7.  As  notas  fiscais  dos  estabelecimentos  deverão  ser  compatibilizadas  com o
relatório de conferência da nota fiscal quinzenal emitido pela DETENTORA DA ATA,
e deverão ser encaminhadas na ordem do relatório, sem as quais o processo não
poderá seguir o trâmite para quitação. Para efeito de medição do valor a ser pago
pelos  produtos  e  serviços,  a  DETENTORA  DA  ATA deverá  considerar  todo  o
período compreendido quinzenal.
3.8.  As  notas  fiscais  deverão  discriminar  as  descrições  dos  serviços,  peças  ou
materiais,  seus  códigos,  quantidades  despendidas  ou  utilizadas,  marca,  modelo,
capacidade, cor, e outras especificações que se fizerem necessárias, bem como a
quantidade de horas empregadas durante os serviços realizados, assim como a taxa
de administração contratada.
3.9. Em caso de impossibilidade de atendimento do descrito no item 20.8 na própria
nota fiscal, os referidos dados podem ser apresentados em documento próprio que
acompanhe as notas fiscais, que pode ser o relatório citado no item 6.6.
3.10. O pagamento ocorrerá de acordo com o seguinte prazo e dinâmica:
3.10.1. A  DETENTORA DA ATA terá que apresentar a Nota Fiscal/Fatura a cada
quinzena,  que  deverá  vir  acompanhada  do  relatório  detalhado  dos  serviços
efetuados e  das peças substituídas,  bem como das notas  fiscais  emitidas  pelos
estabelecimentos que executaram cada orçamento que compõe o relatório.
3.10.2.  O  fiscal  responsável  terá  10  (dez) dias  úteis,  contados  a  partir  da
apresentação de todos os  documentos citados no item  20.6.,  para  verificação e
encaminhamento da mesma devidamente atestada, ao setor responsável.
3.10.3. Após o atesto do fiscal, a administração fará os pagamentos na segunda e
terceira semana de cada mês, desde que não exceda o período de 30 (trinta) dias,
ocasião em que deverá ser pago dentro deste prazo.
3.10.4. Assim que a Prefeitura Municipal realizar o pagamento das notas, os va-
lores respetivos aos credenciados deverão ser repassados por parte da creden-
ciadora a eles, em no máximo 5 dias úteis.



3.10.5.  Em caso ausência/falta de envio ou de incorreções no documento fiscal ou
nos  documentos  obrigatórios  que  a  acompanham  (orçamento,  notas  dos
estabelecimentos), o referido prazo será retomado após apresentação do documento
devidamente corrigido, cabendo à DETENTORA DA ATA promover todas correções
solicitadas  pelo  fiscal  responsável,  desde  que  reflitam  exigências  previamente
estabelecidas neste Termo de Referência.
3.10.6. As despesas que forem constatadas como cobranças divergentes de forma
não se enquadrar dentro da frota do MUNICÍPIO, sob nenhuma hipótese serão quita-
das pelo MUNICÍPIO.
3.11.  Antes de cada pagamento à  DETENTORA DA ATA, será realizada consulta
para verificar  a  manutenção das condições de regularidade fiscal  exigidas neste
Termo de Referência.
3.12. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de não efetuar o pagamento total ou parcial
se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com a
especificação  constante  neste  Termo de  Referência,  no  edital  e/ou  na  proposta
apresentada na licitação.
3.13.  O MUNICÍPIO poderá  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes  a  operações  duplicadas,  irregulares,  multas  ou  indenizações
devidas  pela  DETENTORA  DA  ATA ou  que  apresentem  inconsistências  nos
relatórios apresentados, que inviabilizam a pronta identificação da procedência da
transação,  nos  termos  do  contrato,  independentemente  das  demais  cominações
legais.
3.14.  O MUNICÍPIO poderá descontar dos pagamentos das faturas, importâncias
que,  a qualquer  título,  lhe sejam devidas pela  DETENTORA DA ATA em razão
deste  instrumento  ou  de  outros  contratos  celebrados  entre  o MUNICÍPIO e  a
DETENTORA DA ATA.
3.15.  O pagamento será creditado em favor da DETENTORA DA ATA, através de
ordem bancária, a favor da entidade indicada na proposta, devendo para isto, ficar
explicitado o nome do Banco,  a  agência e  o número da conta-corrente em que
deverá  ser  efetivado  o  crédito,  o  qual  ocorrerá  até  o  prazo  estipulado  para  o
pagamento, desde que atendidas as condições exigidas acima.
3.16. A DETENTORA DA ATA deverá apresentar as notas fiscais eletrônicas corres-
pondentes a execução do serviço objeto desta ata, devidamente processadas com
todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor
designado pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das
Ordens de Fornecimento autorizadas pelo Departamento de Compras.
3.16.1. Os serviços somente serão autorizados e pagos após a comprovação
da vantagem do preço de cada intervenção, devidamente comprovada median-
te pesquisa de, no mínimo, três empresas do ramo.
3.17.  Após  o  ATESTO  do  servidor  responsável  pela  fiscalização  desta  Ata,  o
MUNICÍPIO efetuará o pagamento das Notas Fiscais, mediante Ordem Bancária, e
serão efetuados na terceira ou quarta semana do mês desde que não exceda o
período de 30 (trinta) dias, ocasião em que deverá ser pago dentro deste prazo,
mediante  a  apresentação  da  competente  nota  fiscal  e  das  devidas  ordens  de
fornecimento, atestada pelo servidor designado pelo MUNICÍPIO para a fiscalização
do contrato;



3.18. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora
para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado, os dias que se
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;
3.19. A DETENTORA DA ATA deverá apresentar as seguintes documentações:
3.20.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, forneci-
da pela Fazenda Federal, e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional;
3.20.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais, apenas para empresa com sede no
município de Lucas do Rio Verde;
3.20.3. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
3.20.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
3.21. Nenhum pagamento será efetuado A  DETENTORA DA ATA enquanto pen-
dente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de rea-
justamento de preços ou correção monetária.
3.22. O CNPJ da A DETENTORA DA ATA constante da nota fiscal e fatura deverá
ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.23. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a detentora não te-
nha concorrido, de forma alguma, para tanto, fica convencionado que a taxa de com-
pensação financeira devida pelo MUNICÍPIO, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6 / 100) I = 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1.  As  aquisições  decorrentes  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  serão
formalizadas pela retirada da nota de empenho pela detentora.
4.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega
deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
4.3. Toda aquisição do objeto, deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade
requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho.
4.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá
colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver
recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
4.5. O prazo de validade deste registro de preços é de 12 (doze) meses, contados
da data da sua assinatura.



4.6. No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no
que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93.
4.7. Prazo de Entrega: Em no máximo 10 (dias) úteis (instalação e o correto funcio-
namento do sistema), contados da data da sua assinatura.
4.8. O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o seu
acompanhamento, de forma provisória, imediatamente após efetuada a execução,
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação exigi-
da.
4.9. O objeto será recebido definitivamente (já incluso o recebimento provisório), em
até 30 (TRINTA) dias, para verificação da qualidade,  quantidade e conformidade
com o exigido no Edital, pelo fiscal de contrato designado pela Administração.
4.10. A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, poderá, quando do recebi-
mento do objeto, efetuar quaisquer diligências que julgar necessárias para aferir a
qualidade do mesmo, observadas as especificações constantes deste Edital e seus
anexos.
4.10.1. Em caso de dúvidas quanto à qualidade do produto ofertado, os ensaios, tes-
tes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais correrão por conta do lici -
tante, cabendo à Administração escolher os testes que serão realizados e a institui-
ção que as promoverá, nos termos dos artigos. 43, § 3º, c/c. 75 da Lei n. 8.666/93.
4.11. Se a qualidade dos materiais fornecidos não corresponder às especificações
do objeto da ata, aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis.
4.12. Se durante o prazo de validade da ata, o objeto/serviços entregues apresenta-
rem quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem sua utilização, desde que
isto não represente culpa dos agentes do MUNICÍPIO, este estabelecerá o prazo em
que a detentora deverá providenciar a substituição, por sua conta e risco.
4.13. Para efeito de execução e recebimento do objeto deverão ser observadas as
regras e procedimentos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 DO MUNICÍPIO:
5.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata,
conforme ajuste representado pela nota de empenho;
5.1.2. Aplicar à DETENTORA DA ATA penalidades, quando for o caso;
5.1.3. Fornecer à DETENTORA DA ATA todas as informações relacionadas com o
objeto do presente contrato;
5.1.4.  Pagar  à  DETENTORA DA ATA na  forma estabelecida  neste  instrumento,
efetuando a retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;
5.1.5. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o
cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas pela DETENTORA DA ATA e suas credenciadas.
5.1.6. Exigir a apresentação de notas fiscais com as requisições fornecidas, recibos,
atestados,  declarações  e  outros  documentos  que  comprovem  as  operações
realizadas,  o  cumprimento  de  pedidos,  o  atendimento  de  providências,  o
compromisso  de  qualidade,  etc,  bem  como  fornecer  à  DETENTORA  DA  ATA



recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de compromissos que exijam
essas comprovações.
5.1.7. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumi-
dos pela  DETENTORA DA ATA com terceiros, ainda que vinculados à execu-
ção da presente ATA, bem como por qualquer dano causado a terceiros em de-
corrência de ato da DETENTORA DA ATA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
5.1.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela  DETENTORA
DA ATA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
5.1.10.  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  fiscais
designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano,  e  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as
providências cabíveis.
5.1.11. Notificar a DETENTORA DA ATA por escrito da ocorrência de eventuais im-
perfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
5.1.12. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela DETENTORA DA ATA.
5.1.13. Proporcionar todas as facilidades para que a DETENTORA DA ATA possa
desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Termo de Referência e seus
anexos.
5.1.15. Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais objeto
deste Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar fazer, refazer ou des-
fazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências es-
pecificadas.
5.1.16. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que ve-
nham a ser solicitados pelos empregados da DETENTORA DA ATA.
5.1.17. Supervisionar, sempre que julgar necessário, a execução dos serviços, por
intermédio das Bases de Gerenciamento.
5.1.18. Fornecer a relação de usuários e dos(as) veículos, tratores, máquinas agríco-
las e implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários a serem cadas-
trados para execução contratual.
5.1.19. Disponibilizar os meios necessários e compatíveis para recebimento dos ar-
quivos eletrônicos enviados pela DETENTORA DA ATA.
5.1.20. Solicitar à DETENTORA DA ATA os orçamentos para execução dos serviços
e fornecimento de peças e/ou acessórios.
5.1.21. Avaliar os orçamentos encaminhados pela DETENTORA DA ATA.
5.1.22. Acompanhar os serviços durante sua execução pela DETENTORA DA ATA
e suas credenciadas.
5.1.23. Efetivar à DETENTORA DA ATA o pagamento pelos serviços executados.
5.1.24. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desa-
cordo com o Termo de Referência e seus anexos.
5.2. DA DETENTORA DA ATA:
5.2.1. Atender as solicitações do MUNICÍPIO, fornecendo o objeto licitado na forma
estipulada neste instrumento, principalmente quanto ao prazo de execução/entrega;



5.2.2. Entregar o objeto licitado no local e forma indicada pelo MUNICÍPIO, obede-
cendo aos prazos estipulados.
5.2.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo  MUNICÍPIO, cujas re-
clamações se obriga a atender prontamente;
5.2.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata, sem
prévia e expressa anuência do MUNICÍPIO;
5.2.5. Credenciar junto ao  MUNICÍPIO um representante e números de telefone e
fax para prestar esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações
que porventura surgirem durante a execução contratual;
5.2.6. Indicar, a pedido do MUNICÍPIO, telefones para contato fora dos horários nor-
mais de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcio-
nais que porventura venham a ocorrer;
5.2.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao MUNICÍ-
PIO ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus
empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades, independente-
mente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
5.2.8. Responder, integral e exclusivamente, pelas despesas relativas aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contra-
to;
5.2.9. A inadimplência da DETENTORA DA ATA com referência aos encargos tra-
balhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabili-
dade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
5.2.10 Manter durante a execução da Ata todas as condições de habilitação e qualifi-
cação exigidas na licitação.
5.2.11.  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir  às suas expensas,  no
todo ou em parte, os materiais que se verificarem defeituosos, incorretos ou fora do
prazo de validade, resultantes da entrega/execução do objeto desta Ata.
5.2.12. Quando requisitado, entregar/executar em local designado pelo MUNICÍPIO,
sem que com isso haja qualquer custo adicional.
5.2.13. A Detentora deve ser responsável pela qualidade dos serviços;
5.2.14. Atender a todas as demais condições e obrigações descritas no Edital e Ter-
mo de Referência que deram origem à presente Ata.
5.2.15. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o
produto fornecido, bem como o seu transporte até o local determinado para sua en-
trega (ou instalação, conforme o caso).
5.2.16. A Detentora obriga-se a respeitar as normas técnicas, desenhos e especifica-
ções pertinentes ao objeto licitado.
5.2.17. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente
a Secretaria responsável, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam
prejudicar a fiel execução da Ata;
5.2.18. Comparecer, sempre que convocada pela fiscalização, ao local designado
pela Secretaria responsável,  por meio de pessoa devidamente credenciada, para
exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o objeto forne-
cido.



5.2.19. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acor-
do com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990);
5.2.20. Executar os serviços conforme especificações e demais obrigações constan-
tes o Termo de Referência e de sua proposta, necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.
5.2.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
5.2.22. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciá-
rias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência
não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO.
5.2.23. Relatar ao MUNICÍPIO toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços.
5.2.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre.
5.2.25. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumpri-
mento do contrato.
5.2.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmen-
te em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da
Lei nº 8.666, de 1993.
5.2.27. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições desta ATA, de
modo a manter os veículos, tratores, máquinas agrícolas e implementos, geradores,
roçadeiras, cortadores e maquinários em condições de perfeito, ininterrupto e regular
funcionamento, mediante assistência técnica e realização de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva de defeitos, efetuando-se verificações, consertos e lubrifi-
cações que se fizerem necessários, bem como os demais serviços recomendados
para uma manutenção adequada.
5.2.28. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que
lhe forem confiados, em rigorosa observância aos detalhes e Ordens de Serviços
emanadas e/ou aprovadas pelo MUNICÍPIO, bem como executar tudo o que não for
explicitamente mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução dos servi-
ços, utilizando mão de obra especializada e materiais que estejam dentro do prazo
de validade, tudo de acordo com as especificações de fábrica e eventuais comple-
mentações do MUNICÍPIO, conforme o Termo de Referência e seus anexos.
5.2.29. Promover treinamento para sua rede credenciada/usuários dos instrumentos
periféricos dos sistemas contratados, tanto na fase de implantação quanto na fase
de operação, e orientá-los sobre a correta utilização, possibilitando o uso adequado
do sistema, permanentemente e sempre que se mostrar necessário, para não invia-
bilizar o uso de um credenciado, disponibilizando um canal de comunicação viável e
acessível para todos, realizando, semestralmente, pesquisa de satisfação, que deve-
rá ser apresentada o MUNICÍPIO.



5.2.30. Possibilitar a ampliação gradativa da Rede Credenciada, incluindo outras lo-
calidades, mediante solicitação do MUNICÍPIO.
5.2.31. Possibilitar solução web servisse, para exportação de todas as informações
constantes no seu banco de dados referentes aos veículos, tratores, máquinas agrí-
colas e implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários do órgão ge-
renciador, para os sistemas do MUNICÍPIO, como Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos, ou qualquer outro que venha a ser adotado pelo Municí-
pio de Lucas do Rio Verde.
5.2.32. Utilizar somente empregados registrados pelas suas credenciadas para reali-
zação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva a que se refere a presente
contratação.
5.2.33. Responder pelos danos causados aos veículos, tratores, máquinas agrícolas
e implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários e/ou bens do MU-
NICÍPIO, quando resultantes de dolo, ação ou omissão, negligência, imprudência ou
imperícia dos empregados das credenciadas ou prepostos, obrigando-se à ressarci-
los.
5.2.34. Disponibilizar, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO, os comprovantes de
pagamentos à rede de estabelecimentos credenciados.
5.2.35. Responsabilizar-se totalmente pelos pagamentos aos estabelecimentos co-
merciais credenciados, sendo que o MUNICÍPIO não responde solidária ou subsidia-
riamente por nenhum pagamento, ou obrigação trabalhista.
5.2.36. Manter,  em local visível,  nas oficinas e estabelecimentos credenciados, a
identificação de sua adesão ao sistema, objeto da Ata.
5.2.37. Providenciar a correção das deficiências apontadas pelo MUNICÍPIO quanto
à execução dos serviços contratados especificamente sobre a responsabilidade da
DETENTORA DA ATA.
5.2.38. Informar à sua rede credenciada que as empresas responderão por danos,
avarias e desaparecimento de bens materiais, inclusive os equipamentos acessórios,
causados por seus empregados, prepostos ou credenciados, não se eximindo ou
transferindo a sua responsabilidade ao  MUNICÍPIO, desde que fique comprovada
sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.º 8.666/93.
5.2.39. Permitir o livre acesso de servidores do MUNICÍPIO às instalações de suas
credenciadas, para o acompanhamento dos serviços durante a sua execução.
5.2.40. Reembolsar o MUNICÍPIO em caso de qualquer prejuízo advindo de imposi-
ção de multas de trânsito ou acidentes com seus veículos, tratores, máquinas agrí-
colas e implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários, quando estes
estiverem sob a guarda/responsabilidade da DETENTORA DA ATA e suas creden-
ciadas, independente da apuração por parte da autoridade competente.
5.2.41. Fornecer ao MUNICÍPIO todo o material e documentação técnica necessária
para a perfeita administração e acompanhamento do Contrato, tais como códigos de
peças, tabela de preços, códigos e rotinas de operação, planos de manutenção reco-
mendados pela fábrica, tabelas de tempo de serviço e reparos, além de apresentar
no mínimo três orçamentos das oficinas credenciadas, a cada solicitação de servi-
ços, para que o MUNICÍPIO verifique o que for mais adequado ao caso.
5.2.42. Assumir integral responsabilidade, através da credenciada que tiver realizado
cada serviço ou fornecimento de peça, pela eficiência do que for executado.



5.2.43. Fornecer aplicativo elaborado em ambiente web, compatível com o sistema
operacional de informática utilizado pelo MUNICÍPIO, que permita capturar informa-
ções da frota em rede credenciada, proporcionando controle total sobre as opera-
ções de manutenção e assistência 24 h, identificando os veículos, condutores e seus
prestadores de serviços, gerando histórico detalhado e observando prazo para aten-
dimento.
5.2.44. Fornecer acesso ao sistema online de consulta de peças e de consulta de
tempos padrão, nos moldes e condições estabelecidos neste Termo de Referência.
5.2.45. Realizar treinamento operacional dos fiscais responsáveis e usuários do sis-
tema informatizado e integrado para gestão de frota do MUNICÍPIO, sem qualquer
ônus para a mesma.
5.2.46. Disponibilizar relatórios, a partir de um período preestabelecido pelo gestor
do contrato, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de gestão.
5.2.47. Disponibilizar em sítio eletrônico, meios de navegação capazes de gerenciar
a manutenção da frota – gestão, através do acompanhamento de todas as opera-
ções em andamento, avaliação dos orçamentos, bem como novas solicitações. Ain-
da, o sistema deverá interagir com os usuários, gestor da frota e prestadores de ser-
viço, respeitando os níveis de acesso que forem determinados pelo  MUNICÍPIO,
com segurança que comprove que o sistema informatizado possui as funcionalida-
des neste Termo de Referência.
5.2.48. Possibilitar ao MUNICÍPIO adquirir, por meio de sua rede credenciada, todo e
quaisquer serviços, peças, acessórios, componentes, acessórios e outros materiais
de uso automotivos solicitados, descritos neste Termo de Referência, sejam eles dis-
tribuídos ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos(as) veículos, tratores,
máquinas agrícolas e implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários
e/ou por intermédio da rede de concessionárias, ou pelo comércio e indústria auto-
motiva e maquinários.
5.2.49. Fornecer completo suporte de utilização e reparação do sistema, mantendo-o
totalmente operacional em pelo menos 90% do dia, provendo meios de operaciona-
lizá-lo, caso ocorra alguma falha no sistema eletrônico.
5.2.50. Permitir acesso da  DETENTORA DA ATA às dependências das unidades,
para inspeção, instalação e manutenção do sistema informatizado de gerenciamento
dos(as) veículos, tratores, máquinas agrícolas e implementos, geradores, roçadeiras,
cortadores e maquinários, sempre que necessário.
5.2.51. Fiscalizar a execução dos serviços solicitados, através de relatórios contendo
as informações necessárias à identificação dos(as) veículos, tratores, máquinas agrí-
colas e implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários objetos da
manutenção, os laudos técnicos dos problemas apresentados e o histórico dos servi-
ços realizados, com a devida comprovação da troca de peças e demais equipamen-
tos e/ou serviços aplicados.
5.2.52. Enviar para o  MUNICÍPIO, por meio de sistema informatizado, orçamentos
dos serviços necessários a serem aplicados nos(as) veículos, tratores, máquinas
agrícolas e implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários, com as
descrições de peças, códigos, lubrificantes, componentes, produtos e serviços com
os respectivos tempos de execução em horas centesimais e preços líquidos, e des-
crição dos descontos contratados, bem como apresentar sistemas de consultas de



preços de peças/materiais/acessórios e de tempo padrão, tabela de valores das con-
cessionárias, para fins de verificação e aprovação.
5.2.53.  Prestar  todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo  MUNICÍPIO,
dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação feita
pelo MUNICÍPIO.
5.2.54. Garantir que o preço praticado pela sua rede credenciada para prestação de
serviços de manutenção preventiva, corretiva, de garantia e os demais serviços e
materiais objeto deste Termo de Referência, estará com os valores em conformidade
com a proposta apresentada, e ainda com a Tabela de Preço e Tabela de Tempos
Padrão de Reparos (tabela tempária) adotada pelo fabricante da marca, ou aquele
preço que, por ocasião de campanhas promocionais de vendas e serviços, estejam
sendo praticados pela rede credenciada, caso sejam menores que os limites suprar-
referidos, aplicados os descontos contratuais, estabelecidos neste Termo de Refe-
rência.
5.2.55. Manter todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada
(oficinas, concessionárias, prestadoras de serviço, distribuidoras, transformadoras,
etc) da empresa  DETENTORA DA ATA, informados de que cabe à  DETENTORA
DA ATA, reembolsos de quaisquer naturezas ou em quaisquer hipóteses, inexistindo
qualquer relação financeira entre o MUNICÍPIO e tais prestadores de serviço.
5.2.56. Responsabilizar-se inteiramente pela produção do sistema informatizado de
gerenciamento de manutenção dos(as) veículos, tratores, máquinas agrícolas e im-
plementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários, incluindo, mas não se
limitando, a equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema em
sítio próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, migra-
ção,  backup,  recuperação,  segurança,  treinamento  a  usuários  finais,  ambiente  e
softwares operacionais, e quaisquer outras atividades, softwares, hardwares ou ser-
viços necessários à operação e produção plena do sistema em questão, com todas
as suas funcionalidades previstas.
5.2.57.  Atender  todas as  exigências estabelecidas neste Termo de Referência e
seus anexos, bem como assumir inteira responsabilidade pela quantidade e qualida-
de das peças fornecidas e dos serviços executados, comprometendo-se a substituir,
através da credenciada que realizou o serviço/troca de peça, as peças ou refazer os
serviços que não atenderem às especificações do fabricante ou forem recusados
pelo MUNICÍPIO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da solicitação for-
mal dada pelo fiscal do MUNICÍPIO, sem qualquer ônus para a mesma.
5.2.58. Independente dos percentuais contratados e dos valores máximos ad-
mitidos para peças e serviços, a DETENTORA DA ATA deverá primar por redu-
zir os gastos com manutenção do MUNICÍPIO, buscando potencializar as nego-
ciações com os estabelecimentos credenciados.
5.2.59. Manter um representante/preposto, para prestar, junto o MUNICÍPIO, escla-
recimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução
do contrato, fornecendo os meios de contato disponíveis como números de telefone,
endereços de correio eletrônico ou outro meio de comunicação que possibilite per-
manente e irrestrito contato DETENTORA DA ATA, inclusive fora dos dias e horá-
rios normais de atendimento, sábados, domingos e feriados.



5.2.60. Garantir que sua rede credenciada atenderá todas as necessidades de ma-
nutenção (peças e serviços) de veículos, tratores, máquinas agrícolas e implemen-
tos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários e demais acessórios automoti-
vos descritos neste Termo de Referência, inclusive aqueles relacionados com a ma-
nutenção da garantia de fábrica de veículos, tratores, máquinas agrícolas e imple-
mentos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários novos, em quaisquer dos
municípios onde os veículos, tratores, máquinas agrícolas e implementos, gerado-
res, roçadeiras, cortadores e maquinários do MUNICÍPIO estejam alocados, sendo
certo que a impossibilidade de atendimento em algum MUNICÍPIO, deverá ser for-
malmente apresentada ao fiscal responsável, que analisará as razões, que não po-
derão ser, simplesmente, alegação de desinteresse por parte do estabelecimento.
5.2.61. Os serviços somente serão autorizados e pagos após a comprovação da
vantagem do preço de cada intervenção, devidamente comprovada mediante pes-
quisa de, no mínimo, três empresas do ramo

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e
da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal
de Lucas do Rio Verde, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a pena.
6.2. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará o detentor da ata
de  registro  de  preços  à  multa  de  mora,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de
cancelamento desta ata de registro de preços, que será aplicada considerando as
seguintes proporções:
6.2.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execução de serviços/obras, calculado sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento),
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
6.2.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o
subitem anterior, na entrega de material ou execução de serviços/obras, calculados
desde  o  trigésimo primeiro  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  correspondente  à  parte
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão do MUNICÍPIO, limitado à
20% (vinte por cento) do valor total da avença;
6.3.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  desta  Ata  de  Registro  de  Preços,  a
Administração poderá aplicar às seguintes sanções:
6.3.1. Advertência;
6.3.2. Multa Compensatória de:
6.3.2.1. Até 10% (dez por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela
recusa injustificada em assiná-la;
6.3.2.2. Até 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto ou nos
casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
6.3.2.3. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela
sua inexecução total.



6.3.3.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com o MUNICÍPIO por período não superior a 05 (cinco) anos, conforme
escalonamento determinado pelo art. 12 do Decreto Municipal nº. 4.915/2020; e
6.3.4.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração
Pública 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 a detentora da ata de registro de preços ressarcir a
Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após  decorrido  o  prazo  da  sanção
aplicada com base no inciso anterior.
6.4. A sanção de multa moratória prevista pelo item 6.2 não impede a aplicação da
multa compensatória prevista pelo  item 6.3.2 deste edital,  conforme previsto pelo
artigo 9º, § 5º do Decreto Municipal nº 4.915/2020.
6.5.  As  sanções  previstas  nos  itens  6.3.1,  6.3.3,  6.3.4,  poderão  ser  aplicadas
conjuntamente com as previstas pelos itens 6.2 e 6.3.2, garantida a defesa prévia
do interessado.
6.6.  A  execução  das  sanções  previstas  pelos  itens  6.2  e  6.3.2 poderá  se  dar,
conforme caso, da seguinte forma:
6.6.1. Quitação do valor da penalidade por parte do fornecedor através da emissão
de Guia de Recolhimento;
6.6.2. Desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, se houver;
6.6.3. Desconto no valor das parcelas devidas à DETENTORA DA ATA de Registro
de Preços e;
6.6.4. Processo judicial após prévia inscrição do débito em dívida ativa;
6.7.  Ocorrendo  à  inexecução  de  que  trata  o  item  6.3,  reserva-se  ao  órgão  do
MUNICÍPIO o direito de convidar os demais proponentes classificados, seguindo a
ordem de classificação, para assumir a obrigação nas mesmas condições propostas
pela primeira classificada.
6.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às
mesmas condições estabelecidas neste Edital.
6.9.  Em  qualquer  caso  de  aplicação  de  sanção,  será  assegurado  o  direito  ao
contraditório e ampla defesa do detentor da ata.
6.10. Na aplicação das penalidades previstas neste edital deverão ser observadas
todas as normas contidas no Decreto Municipal nº 4.915/2020
6.11. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas –
Tribunal de Contas Mato Grosso (TCE) e no caso de suspensão de licitar, o Licitante
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
7.1.  A taxa de administração registrada é fixa e irreajustável durante a vigência da
Ata de Registro de Preços, salvo se sobrevindo qualquer das hipóteses previstas
pelo art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93, ocasião em que deverão ser observados os
procedimentos delineados pela Decreto Municipal nº 4.641/2020;



CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por de-
curso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por
iniciativa do Gestor da Ata quando:
8.1.1. A detentora  descumprir as condições previstas nesta ata de registro de pre-
ços;
8.1.2. A detentora não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no pra-
zo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
8.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
8.1.4. A detentora sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
8.2.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas dos itens 8.1.1, 8.1.2. e
8.1.4. Será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contradi-
tório e a ampla defesa.
8.2.1.  A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços.
8.2.1.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a
comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Tribunal de Contas do es-
tado de Mato Grosso, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e regis-
trado a partir da última publicação.
8.3. A ata de registro de preços poderá ser cancelado pela detentora, quando, medi-
ante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências
desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal nº 8.666/93.
8.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a apli-
cação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do
pedido.
8.4.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, de-
vidamente comprovados e justificados:
8.4.1 por razão de interesse público; ou
8.4.2 a pedido do fornecedor.
8.5. Os preços registrados consideram-se extintos quando forem utilizados todos os
quantitativos constantes do instrumento para cada item.
8.6. Ocorrendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços por qualquer dos moti-
vos indicados neste instrumento, reserva-se ao órgão  do  MUNICÍPIO o direito de
convidar os demais proponentes inscritos no Cadastro de Reserva, ou em não ha-
vendo, os demais classificados, seguindo a ordem de classificação, para assumir a
obrigação nas mesmas condições propostas pela primeira classificada.



CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE
NOTA DE EMPENHO

9.1. As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas, caso a caso, pela autori-
dade competente ou por quem aquele delegar competência para fazê-lo, sempre
com base nas estimativas de consumo, mediante prévia e obrigatória pesquisa de
preços, onde se verifique que o preço registrado em ata se encontra compatível com
o de mercado.
9.2. As aquisições decorrentes desta ata serão formalizadas através da emissão da
Nota de Empenho/Requisição e respectiva Ordem de Fornecimento. Caso a unidade
necessite de regulamentação não prevista neste instrumento, as normas não pode-
rão divergir das cláusulas desta ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS COMUNICAÇÕES
10.1.  As comunicações entre as partes,  relacionadas com o acompanhamento  e
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Integram esta Ata, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021– REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 100/2021 e a proposta da empresa BAMEX CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI classificada em 1º lugar no certame supranu-
merado.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e
a  Lei  10.520/2002  no  que  não  colidir  com  a  primeira,  Decreto  Municipal  nº.
4.641/2020 e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os prin-
cípios gerais de direito.
11.3 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento
da nota de empenho e respectiva Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalen-
te decorrente da ata.
11.4. Na hipótese de a DETENTORA DA ATA se negar a receber o pedido, este de-
verá ser enviado pelo correio, registrado, considerando-se como efetivamente rece-
bido na data do registro, para todos os efeitos legais.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, como único com-
petente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das
testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde-MT, 05 de Janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
CONTRATANTE

Alan Togni
Secretário Municipal de Administração

BAMEX CONSULTORIA EM GES-
TÃO EMPRESARIAL EIRELI

DETENTORA DA ATA
Ricardo Marcelo Ribeiro Barbosa

 Diretor

Testemunhas:
 

Nome: Itamar Regis Fazolo
CPF: 030.202.791-27 

Nome: Cristiano Willrich
CPF: 009.397.581-30 



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021

A empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o  N°  28.008.410/0001-06,
com sede na Av. Raul Lopes, nº 880, Bairro Jóquei, Ed. Poty Premier, na cidade de
Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.048-065, Telefone (86) 99402-3131, neste ato
representada pelo Diretor Sr. Ricardo Marcelo Ribeiro Barbosa, portador do RG nº
137245-5 SSP/PI e CPF nº 700.827.823-34, declaramos que temos conhecimento e
não há quaisquer dúvidas sobre o que segue:

a) as informações constantes no Edital, inclusive Termo de Referência, Condições e
Prazo de Execução e Prazo de Entrega do objeto, do Processo Licitatório acima des-
crito;
b) cláusulas contratuais e condições para o cumprimento das obrigações do Instru-
mento assinado;
c) que os fiscais designados para fiscalizar e acompanhar o processo de execução
e/ou fornecimento, serão:

Fiscal do Contrato: Sr. Itamar Regis – Matrícula: 8314 – Secretaria Municipal de Ad-
ministração.
Suplente: Sr. Cristiano Willrich  – Matrícula: 8330 – Secretaria Municipal de In-
fraestrutura e Obras.

Declaramos ainda, o pleno conhecimento e atendimento às exigências con-
tratuais, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 87 da Lei
Federal n. 8.666/93 e Legislação Municipal aplicável ao caso, desta forma, firmamos
a presente declaração.

 Lucas do Rio Verde-MT, 05 de Janeiro de 2022.

BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL  EIRELI
DETENTORA DA ATA

Ricardo Marcelo Ribeiro Barbosa
 Diretor
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