ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
PROCESSO Nº 1.466/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E FUTURO
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO
DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL E DE LAGOA NOVA/RN, CONFORME
DESCRITO NO ANEXO I – TERMO DE
REFERENCIA.
O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, SITUADO NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE
MELO Nº 363, CENTRO, CEP: 59.390-000, LAGOA NOVA/RN, COM OBEDIÊNCIA
LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO 7.892, DE 23
DE JANEIRO DE 2013 E PELOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 331/09 E 425/14,
LEI COMPLEMENTAR 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº
8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, NESTE
ATO REPRESENTADO POR SEU PREFEITO LUCIANO SILVA SANTOS, BRASILEIRO,
CASADO, PORTADOR DO RG Nº 2.283.014 SSP/RN E DO CPF: 854.431.15472, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA TOMAZ SILVEIRA, 703 – CENTRO –
LAGOA NOVA/RN, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO À
EMPRESA E SEUS VALORES REGISTRADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA,
CONSIDERANDO O JULGAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS – TIPO MENOR PREÇO POR
ITEM, BEM COMO A CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E A RESPECTIVA
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018, RESOLVEM REGISTRAR OS
PREÇOS DA EMPRESA, NAS QUANTIDADES ESTIMADAS ANUAIS, DE ACORDO COM
A CLASSIFICAÇÃO POR ELA ALCANÇADA POR ITEM, ATENDENDO AS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E AS CONSTANTES DESTA ATA
PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À
AQUISIÇÕES/SERVIÇOS FUTUROS SUJEITANDO-SE AS PARTES ÀS NORMAS
CONSTANTES DA LEI, DECRETOS E PORTARIAS SUPRACITADOS E EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES A SEGUIR.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
EVENTUAL
E
FUTURO
SERVIÇOS
DE
DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL E DE LAGOA NOVA/RN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I – TERMO
DE REFERENCIA.
1.2. Os Serviços a serem prestados constantes dos Termos de
Referências que acompanhou o Edital da licitação são estimadas,
podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de

Av. Drº. Silvio Bezerra de Melo, 363 – Centro – Lagoa Nova/RN – CEP: 59.390-000
Tel.: (84) 3437-2211, 3437-2232 – e-mail: cpl.pmlagoanova@gmail.com

TODOS PELA NOSSA CIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
PROCESSO Nº 1.466/2018
conformidade com a demanda
Registro de Preço (ARP).

do

período

de

vigência

da

Ata

de

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA.
2.1. Empresa(s) vencedora(s):
2.2. Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação:
VENCEDOR: MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO 06162007499
CNPJ: 21.436.380/0001-81
ENDEREÇO: RUA SERVULO PEREIRA, 25 PRÉDIO, CENTRO, CERRO CORA/RN,
CEP: 59395-000.
REPRESENTANTE: MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO - RG: 2344020
VALOR
VALOR
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
TOTAL R$
R$
*EXECUÇÃO DE SERVIÇO
DE
DIGITALIZAÇÃO
DE
ACERVO
DOCUMENTAL
(PROCESSOS
LICITATÓRIOS;
CONTRATOS; LIQUIDAÇÕES
E
PAGAMENTOS;
DOCUMENTOS
DO
RH,
ASSIM COMO OUTROS DE
INTERESSE
DA
ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL.
*PREPARAÇÃO:
(DESMONTAGEM
DO
UNIDADE
001
300.000,00
PROCESSO; RETIRADA DE
0,20 60.000,00
(LAUDA)
GRAMPOS/CLIPS; LIMPEZA
DE
RESÍDUOS;
DESAMASSAMENTO
DE
PAPEL E REMONTAGEM DO
PROCESSO.
OS
MESMOS
DEVERÃO
TER
ARMAZENAMENTO
E
INDEXAÇÃO DAS IMAGENS
DIGITALIZADAS
ATRAVÉS
DE
SOFTWARE
E
EQUIPAMENTO.
*(01
–
SCANNER APROPRIADO COM
CAPACIDADE
DE
NO
MÍNIMO
2000
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IMAGENS/DIA.
01
–
MICROCOMPUTADOR
COM
TODOS SEUS COMPONENTES
EXTERNOS
INCLUINDO
NOBREAK)
DO
PRÓPRIO
LICITANTE, ASSIM COMO
PESSOA DESIGNADA PARA
TAL
SERVIÇO
NAS
DEPENDÊNCIAS
DA
CONTRATANTE, EM REGIME
DE
EMPREITADA
POR
PREÇO
UNITÁRIO.
*ATENDER
TAMBÉM
AO
SUBITEM 2.2. DO ANEXO
I
TERMO
DE
REFERÊNCIA
DESSE
EDITAL.
TOTAL: SESSENTA MIL REAIS

60.000,00

CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO
3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento
licitatório na modalidade Pregão n. 018/2018 - SRP, com fundamento
na Lei Nº 10.520/02, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e
pelos Decretos Municipais Nº 331/09 e 425/14, Lei Complementar
123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela Lei Nº 8.666/93 e demais
legislação,
conforme
homologação
do
Prefeito
da
Prefeitura
Municipal de Lagoa Nova/RN.
3.2. O Contratado fica incumbido de apresentar procuração, contrato
social, carta de preposição ou documento equivalente, original ou
cópia autenticada, que designe expressamente o seu representante
habilitado para retirada da ORDEM DE SERVIÇO.
3.3. A assinatura de recebimento no verso da ORDEM DE SERVIÇO supre
a necessidade de convocação para retirada da mesma.
3.4. Será retirado do órgão gerenciador ou aderente somente cópia
da ORDEM DE SERVIÇO ou documento equivalente.
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada
entre a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, e as empresas que
apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do
presente certame, terá validade pelo prazo de 01 (um) ano contados
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a partir da assinatura da ARP pelo Prefeito da Prefeitura Municipal
de Lagoa Nova/RN, e as classificadas em primeiro lugar.
4.1.1. Nos termos do Inciso II, Artigo 11 do Decreto Nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013 alterado pelo Decreto Nº 8.250, de 23 de
maio de 2014; na hipótese de cancelamento do registro do
fornecedor classificado em 1º lugar será convocado o licitante
seguinte (2º. Lugar) que aceitou cotar os bens e/ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor, com estrita observância
da sequência da classificação do certame. (Cadastro reserva anexo
a ARP)
4.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não
ficarão obrigados a comprar os serviços exclusivamente pelo SRP,
podendo
realizar
nova
licitação
quando
julgar
oportuno
e
conveniente, ou mesmo proceder os serviços ora citado por dispensa
ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação
vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às
empresas signatárias do SRP.
4.3. Na hipótese do ITEM 4.4, caso o preço resultante da licitação,
dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no
Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os
serviços junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis que
estas têm o direito de preferência.
4.4. A partir da vigência da
contratado se obriga a cumprir,
estabelecidas, ficando sujeito,
descumprimento de qualquer de suas

Ata de Registro de Preços, o
na íntegra, todas as condições
inclusive, às penalidades pelo
cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do
órgão gerenciador Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, nos termos
das normas que regem a matéria e normatizações internas.
5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua
vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador,
poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração
Pública.
5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de
Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão
gerenciador/Núcleo Setorial de Licitação.
5.4. A utilização desta Ata por outro
condicionada aos seguintes pressupostos:

órgão

ou

entidade
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a) Não comprometimento da capacidade operacional do PRESTADOR DE
SERVIÇOS;
b) Anuência expressa do PRESTADOR DE SERVIÇOS.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO.
6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste
instrumento são aqueles constantes na Planilha Demonstrativa de
Preços e Classificação – PDPC.
6.2. Em cada serviço o preço total será o produto do preço unitário
ora registrado multiplicado pela quantidade que se deseja comprar.
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 01
(um) ano, a contar da data de assinatura da ARP, exceto por força
de legislação ulterior que assim o permita.
6.4. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro
do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo,
desde que ocorra variação de preços do Objeto desse Edital seja
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis,
que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no
presente instrumento.
§ 1º A contratada, quando for o caso, deverá formular à
Administração requerimento para a revisão do contrato, comprovando
a ocorrência de aumento de preços.
I - A comprovação será feita por meio de documentos, tais notas
fiscais, de transporte de mercadorias, alusivas à época da
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do
contrato;
II - Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar
planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da
proposta e do momento do pedido de revisão do contrato,
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no
valor total pactuado.
III - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio
financeiro, procederá à revisão do contrato.
§ 2º As alterações decorrentes
publicadas na Imprensa Oficial.”.

da

revisão

do

econômico-

contrato

serão
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6.5. Caso reste frustrada também a negociação com as demais
empresas, o órgão gerenciador cancela, total ou parcialmente, esta
Ata e adotará as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.
6.6. Visando subsidiar eventuais
realizará nova pesquisa de preços.
6.7. No preço registrado estão
relativas
ao
objeto
fornecedor
embalagens, encargos sociais etc.).

revisões,

o

órgão

gerenciador

incluídas todas as
(tributos,
fretes,

despesas
seguros,

CLÁUSULA SETIMA - DO LOCAL E PRAZO DO SERVIÇO.
7.1. Os serviços contratados deverão Começar no máximo 05 (cinco)
dias a partir da emissão da Ordem de Serviço emitida pela
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Lagoa
Nova/RN.
7.2. Local de execução à combinar entre Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos e Empresa Vencedora.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA.
8.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições
regularidade exigidas no edital de licitação respectivo.

de

8.2.
Executar
fielmente
o
objeto
desta
Ata,
comunicando,
imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou
signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.
a) Responder as notificações no prazo estabelecido;
b) Não assumir obrigações que comprometam ou
capacidade dos serviços ao órgão gerenciador
participantes.

prejudiquem a
e aos órgãos

c) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços as
mesmas condições de habilitação;
d) Proceder ao serviço do objeto no local indicado. O contratado
deverá prestar o serviço do objeto no prazo de até cinco (cinco)
dias, contados a partir do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO. Dentro
das condições e preços ajustados em sua proposta e nos prazos
previstos nesta licitação;
e) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente;
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f) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados na prestação dos serviços ou em conexão com eles.
g) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto
a ser contratado, sem a devida anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA NOVA.
h) Substituir ou reparar no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas
o equipamento que venha apresentar qualquer problema.
i) Observar as regras constantes do anexo I deste edital.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
9.2. Notificar o contratado para verificar o seu aceite em caso de
contratação para órgãos aderentes.
9.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos
aderentes.
9.4. Conduzir o procedimento de penalização ao
responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação.

contratado,

9.5. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes,
efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.
9.6. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e
esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao
objeto deste Edital.
9.7. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo
estabelecidos neste Edital.
9.8. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer
irregularidade constatada durante a execução dos serviços.
9.9. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela
contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.10. Proceder a aprovação ou desaprovação da adesão da Ata de
Registro de Preço para as empresas signatárias.
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9.11. Proceder outras diligências correlatas ao bom andamento a Ata
de Registro de Preços.
9.12. GESTOR DO CONTRATO:
9.12.1. O gestor do contrato será designado por meio de Portaria
expedida pelo Gabinete do Prefeito.
9.12.2. O gestor do contrato formalmente designado, no exercício
de seu mister, deverá observar, no mínimo, as seguintes
determinações:
a) Adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do
ajuste, tendo por parâmetro os resultados previstos neste Termo e
no contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a sua
competência deverão ser encaminhadas, de imediato, a seus
superiores para a adoção das medidas pertinentes, que tomará as
providências para que se aplique as sanções previstas na lei e no
contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos
causados por sua omissão;
b) Abrir pasta específica, preferencialmente em meio eletrônico,
para fiscalização e acompanhamento do contrato a fim de facilitar
o arquivamento dos documentos exigidos para esse fim;
c) Alimentar o Sistema de Gestão Contratual, ou equivalente,
relativo
ao
acompanhamento
e
fiscalização
do
contrato,
especialmente, as ocorrências identificadas no exercício do seu
mister;
d) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob
sua responsabilidade e solicitar à autoridade superior imediata,
sempre que necessário, as medidas necessárias à não solução de
continuidade da prestação do serviço;
e) Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o
substitua, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
f) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem
cronológica, observando para que o valor do contrato não seja
ultrapassado;
g) Ao constatar a necessidade de acréscimo, deve ser elaborado
PAD – Pedido de Autorização de Despesa para verificação da
disponibilidade orçamentária e autorização prévia;
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h) Comunicar à unidade técnica, formalmente, e em tempo hábil,
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os
contatos prévios com a contratada;
i) Solicitar à unidade competente esclarecimentos
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

de

dúvidas

j) Informar à unidade de programação orçamentária e financeira,
até 10 de dezembro de cada ano, as obrigações financeiras não
liquidadas
no
exercício,
visando
à
obtenção
de
reforço,
cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar;
k) Manter sob sua guarda arquivos de cópias, preferencialmente em
meio digitalizado, do Contrato em vigor e suas alterações, do
respectivo Termo de Referência, bem assim dos demais documentos
imprescindíveis ao bom desempenho do seu mister;
l) Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal
com os estabelecidos no contrato;
m) Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas
neste Termo de Referência, devendo comunicar à empresa por
escrito o descumprimento das mesmas;
n) Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos e metas
previamente estabelecidos, para efeito de glosa e aplicação de
penalidade, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou
parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:
a) O contratado
Instrumento;

não

cumprir(em)

as

obrigações

constantes

deste

c) O contratado não retirar a ORDEM DE SERVIÇO no prazo
estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador de
Despesas do órgão gerenciador;
d) O contratado, na execução do contrato, incorrer em numa das
hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
no mercado e o contratado não quiser acordar a revisão;
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f) Por razões de interesse
justificadas nos autos;

público

devidamente

demonstradas

e

10.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses
previstas
anteriormente,
assegurados
o
contraditório,
será
comunicado ao contratado e publicado na Imprensa Oficial.
10.3. O contratado poderá solicitar o cancelamento do seu registro
de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venha a
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria
da Imprevisão, devidamente comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES.
11.1. Quando do pagamento do contratado e de acordo com as suas
condições específicas, aplicar-se-á o disposto no art. 64 da Lei n.
9.430/96, na Lei n. 8.212/91 e regulamentações; e Lei Municipal da
retenção do ISS e regulamentos.
11.2. Se o contratado gozar de tratamento diferenciado em virtude
de lei, seja na forma de benefícios ou isenções, deverá
obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.
11.3. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na
fonte a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a contribuição
para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo “SIMPLES”
que deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar
a referida opção mediante documento oficial fornecido pela
Delegacia da Receita Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA
CONTRATAÇÃO

SEGUNDA

-

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

E

VALOR

DA

12.1. Os recursos para a contratação do objeto do presente registro
de preços, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados,
possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por
ocasião de cada contratação.
12.1.2. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta
dos recursos do Orçamento Geral do Município, conforme descrito
abaixo:
05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS; 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS; 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO.
13.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em
favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data
de sua exigibilidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir
da data de entrega da Nota Fiscal a Administração, a ser processada
em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores
unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada
pelo servidor responsável pelo recebimento do produto, constando,
ainda, o número do banco, da agência e da conta-corrente onde
deseja receber seu crédito.
13.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos
documentos exigidos na habilitação.
13.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido
irregular, o contratado será notificado para regularizar.

ou

13.4. O promitente contratado, depois de notificado, terá o prazo
de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo,
em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser
certificado e comunicado ao Núcleo Setorial de Licitação do órgão
gerenciador para as providências cabíveis.
13.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio
órgão signatário poderá baixá-la e carrear para os autos, sem
necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.
13.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal de Serviços é recomendado que o
contratado faça constar, para fins de pagamento, além do nome e
número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se
disponível, o número do fac-símile; o NUMERO DO PREGÃO PRESENCIAL E
O NUMERO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS advindo deste procedimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO.
14.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá
ser encaminhado ao órgão comprador junto com todas as certidões
negativas das fazendas: as que terão o prazo de até 30 (trinta)
dias para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no art.
63 da Lei Nº 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualquer
incorreção detectada.
14.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão
comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao
número da ORDEM DE SERVIÇO e contendo todos os dados da mesma.
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14.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o
mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta
Comercial e do documento de cobranças, que serviu de base para
emissão da ORDEM DE SERVIÇO.
14.3. Todos os tributos incidentes sobre os serviços deverão estar
inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a
legislação tributária aplicável à espécie.
14.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do
banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta
corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento
repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.
14.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida
desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por
representante legal e encaminhada ao órgão comprador, antes do
processamento do respectivo pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES.
15.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a ORDEM DE
SERVIÇO dentro do prazo estabelecido ou mesmo recebê-la fora do
prazo configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão
gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades,
garantida a prévia defesa, de conformidade com a Lei Federal Nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013 e pelos Decretos Municipais Nº 331/09 e 425/14, Lei
Complementar 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, ou com o art. 78
Lei Nº 8.666/93.
a) Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a
Administração por, no mínimo 02 (dois) anos e, no máximo, 05
(cinco) anos ou.
b) Declaração de inidôneo do promitente contratado, impedindo-o de
licitar ou ser contratado pela Administração Pública, pelo prazo de
02 (dois) anos quando então poderá solicitar a sua reabilitação.
15.2. O promitente contratado que fornecer o serviço ou inadimplir
o contrato incorrerá nas penalidades administrativas previstas nos
arts. 86 e 87 da Lei Nº 8.666/93 e, se for o caso, 7º da Lei Nº
10.520/02.
15.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 0,5%
(meio por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
incidente sobre o valor da parcela inadimplida.
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15.4. A multa administrativa com natureza de perdas e danos, total
ou parcial do contrato, será da ordem de até 20% (vinte por cento),
incidente sobre o valor da parte inadimplida.
15.4.1. Em caso de atraso injustificado, a multa prevista,
incidirá sobre o montante que se encontrar em efetivo atraso e o
pagamento será de conformidade com a quantidade efetivamente
entregue.
15.5. A multa eventualmente aplicada será cobrada por desconto dos
créditos que o contratado tiver a receber.
15.6. Além da multa por atraso, a Administração, dependendo do
caso, poderá aplicar também as demais penalidades previstas no
artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e artigo 87 da Lei n. 8.666/93.
15.7. Contra atos de aplicação de penalidades cabem defesa prévia,
a serem interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação do ato.
15.8. As penalidades previstas nesta Ata não serão relevadas, salvo
quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem
no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS
16.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às
disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos
teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Edital de
REFERÊNCIAS;

PREGÃO

PRESENCIAL

Nº

018/2018

-

SRP

e

TERMOS

DE

b) Proposta de Preço ou Recomposição de Preço.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
17.1. O contratado reconhece os
relativos ao presente instrumento:

direitos

do

órgão

gerenciador

a) Modificá-lo,
unilateralmente,
para
melhor
adequação
à
finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei Nº
8.666/93, respeitados os direitos do fornecedor;
b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no
inciso I ao art. 79 da Lei Nº 8.666/93;
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c) Aplicar as penalidades
parcial, deste instrumento;

motivadas

pela

inexecução,

total

ou

d) Fiscalizar, junto com os demais órgãos signatários, o serviço
prestado.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – COMUNICAÇÕES
18.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias
deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico
da correspondência.
18.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser
endereçadas ao Setor de Licitações.
18.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos signatários e dos
fornecedores
deverão
ser
comunicadas
por
escrito
ao
órgão
gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial Nº 018/2018
- SRP e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da cidade de Currais Novos/RN, como
competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta
Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
LAGOA NOVA/RN, 12 DE JUNHO DE 2018.

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO 06162007499
CNPJ Nº 21.436.380/0001-81
CONTRATADO

LUCIANO SILVA SANTOS
CPF: 854.431.154-72
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
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