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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - SRP 

PROCESSO Nº 004/2019 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2.019, na sede da Prefeitura Municipal de Mirassol, 

situada na Praça Dr. Anísio José Moreira, nº 22-90, centro, Mirassol/SP é celebrado o 

presente compromisso entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL/SP, por 

intermédio do Eximo. Sr. Prefeito Municipal ANDRÉ RICARDO VIEIRA, brasileiro, 

casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 27.589.397-2-SSP/SP e do 

CPF/MF nº 264.549.668-79, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, 

doravante denominado MUNICÍPIO e a empresa CMB CONSTRUTORA MORAES 

BRASIL LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 05.423.339/0001-14, 

inscrição estadual nº 149.600.962.110, estabelecida à Rua Maria Curupaiti, nº 441, 

Conjunto 5001/5002, Bairro Vila Ester, na cidade de São Paulo/SP, CEP 02.452-001, 

doravante denominada COMPROMITENTE, neste ato representada pelo Sr. Gilberto de 

Moraes, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.179.995-8 e CPF/MF nº 

215.123.709-59, domiciliado à Rua Antonio Pires, nº 616, Bairro Vila Albertina, na cidade 

de São Paulo/SP, CEP 02.730-000, de acordo com o Processo Licitatório nº 004/2019, 

com observância na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, pelo Decreto Municipal nº 4.418, de 10 de 

maio de 2010 e suas alterações, e pelo Decreto Municipal nº 5.130 de 24 de novembro de 

2015, aplicando-se as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda o Edital do Pregão Presencial 

nº 008/2019, os termos da proposta vencedora e as cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos e obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Registro de preços para execução de serviços de 

correções pontuais (tapa-buraco) do pavimento asfáltico com massa asfáltica usinada 

à quente, C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado a quente) em diversas ruas e 

avenidas do Município de Mirassol-SP e Distrito de Ruilândia, compreendendo o 

fornecimento de todo o material empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços 

complementares e outros, do Edital do Pregão Presencial nº 008/2019 – Processo nº 

004/2019, de acordo com os preços apurados conforme abaixo relacionado, na qual o 

COMPROMITENTE logrou-se vencedor para os itens, na seguinte conformidade: 

 
Lote Item Qtde Unid. Descrição Marca  Valor Unit.   Vl Total  

1 1 12500 SERVIÇO 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CORREÇÕES PONTUAIS (TAPA-
BURACO) DO PAVIMENTO ASFÁLTICO 
COM MASSA ASFÁLTICA  

CMB   R$  54,0000   R$ 675.000,00  

      
  Total    R$ 675.000,00  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A presente Ata vincula, com força contratual, a 

COMPROMITENTE ao fornecimento de bens nas condições indicadas a partir das 

solicitações realizadas pelo MUNICÍPIO. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O presente registro de preços não obriga o MUNICÍPIO a 

solicitar qualquer quantidade dos serviços e peças registrados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: O Edital do Pregão Presencial nº 008/2019, de 04 de fevereiro 

de 2019, Processo nº 004/2019 e seus Anexos, integram a presente Ata. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 

(doze) meses, a contar de sua assinatura. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Excepcionalmente, admitir-se-á a prorrogação do prazo de 

vigência do Contrato ou da Nota de Empenho de Despesa, desde que, ocorra algum dos 

motivos enumerados nos incisos I a VI, do § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, mediante justificação, por escrito e prévia autorização da autoridade 

superior, nos termos do § 2º, do mencionado dispositivo legal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: - Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

 

a) Solicitar o fornecimento bens e serviços daquele que detém o Preço Registrado; 

b) Realizar os pagamentos devidos à COMPROMITENTE, nas condições 

estabelecidas nesta Ata; 

c) Fornecer a COMPROMITENTE documento, informações e demais elementos 

que possuir pertinentes à execução do presente objeto; 

d) Exercer a fiscalização do fornecimento solicitado; 

e) Receber provisória e definitivamente o objeto a ser prestado nas formas definidas e, 

f) Fornecer a COMPROMITENTE/CONTRATADA acesso a todo e qualquer setor 

dos Departamentos envolvidos, visando a execução das atividades nele previstas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: - Constituem obrigações da COMPROMITENTE: 

 

a) Fornecer os materiais e prestar os serviços de manutenção dos veículos de acordo 

com as normas vigentes e as especificações contidas nesta ata, observando sempre, 

a adequação do prazo de validade e garantia dos insumos aplicados; 

b) Executar o serviço, conforme a necessidade do MUNICÍPIO, mediante solicitação 
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prévia através de expedição de autorização de compras por meio de nota de 

empenho de despesa, devidamente expedida pela Departamento requisitante, 

conforme cronograma físico-financeiro, que indicará principalmente a quantidade 

de material a serem aplicada, os locais e o prazo de conclusão dos serviços. 

c) Prestar, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, as correções, revisões de falhas e 

ou defeitos verificados no trabalho, sempre que a ele imputáveis; 

d) Acatar as instruções emanadas da fiscalização; 

e) Sob as penas da lei, não divulgar nem fornecer dados e informações referentes ao 

fornecimento de bens, a menos que expressamente autorizada pelo MUNICÍPIO; 

f) Atender prontamente aos encargos decorrentes das leis Trabalhistas e da 

Previdência Social nos termos do Artigo 71 da Lei nº 8.666/93; 

g) Reconhecer que o MUNICÍPIO não manterá qualquer vínculo de natureza 

trabalhista com seus profissionais e empregados; 

h) Atender a todas obrigações decorrentes do presente instrumento; 

i) Não transferir ou ceder a obrigação de fornecer prevista nessa Ata, no todo ou em 

parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do MUNICÍPIO e sempre 

mediante instrumento próprio, devidamente motivado; 

j) Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referente às entregas dos 

produtos, inclusive as oriundas de eventual devolução e reposição de mercadorias 

defeituosas; 

k) Manter as condições de habilitação que permitam a contratação da empresa pelo 

MUNICÍPIO ao longo da vigência do registro de preços; 

l) Não substituir os produtos (marca, qualidade, etc.) sem a devida autorização do 

Contratante. Em caso de substituição, a empresa deverá, antes de fazê-lo, enviar o 

pedido ao órgão requisitante com as devidas justificativas que, poderá ou não a 

aceitar; 

m) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registros de Preço, da Autorização de 

Compras mediante expedição de nota de empenho de despesa ou do Contrato, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

n) Observar rigorosamente o cumprimento da legislação referente a Segurança e 

Medicina do Trabalho, principalmente as NR 07 – PCMSO e NR 09 – PPRA, da 

Portaria no. 3.214/78 – MTb, ou de outro diploma legal que vier a substituí-la, 

assim como observar e cumprir as normas relativas à Engenharia e Segurança do 

Trabalho, emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além 

de fornecer e fiscalizar o uso pelos seus funcionários de todos os E.P.I´s e E.P.C´s 

(equipamentos de proteção individual e coletivo) necessários a cada tipo de serviço; 

o) Fornecer aos funcionários envolvidos na execução dos serviços, todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários e obrigatórios. 

p) Responsabilizar-se por quaisquer ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, 

tributárias, previdenciárias e trabalhistas, bem como por contratar sob suas 

expensas todas as modalidades de seguros a que se julgar exposta em face dos 

serviços; por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a Prefeitura 

Municipal de Mirassol e a terceiros, em virtude da execução de serviços a seu 

encargo, respondendo por si, por seus sucessores, prepostos, funcionários ou 
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contratados, não tendo a Prefeitura Municipal de Mirassol qualquer vínculo 

trabalhista direto ou indireto com o pessoal da Contratada. 

q) Na ocasião da execução dos serviços, observar rigorosamente os prazos previstos 

no cronograma físico-financeiro. 

r) Estar disponível para execução dos serviços das 07h30min às 17h00min, de 

segunda a sexta-feira, e deverá iniciar os serviços até as 08h00min. 

s) Diligenciar permanentemente no sentido de preservar e manter o Município de 

Mirassol à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de 

qualquer natureza, referentes aos serviços. 

t) Fornecer ART ou RRT de responsabilidade pela execução dos serviços. 

u) Substituir ou refazer os serviços, em caso de execução imperfeita ou incompleta, 

sem nenhum ônus para a contratante. 

v) Manter na Cidade pelo menos 01 (um) engenheiro responsável pela execução dos 

serviços, dando assistência diária ao seu pessoal durante a execução do objeto, 

capaz de tomar todas as decisões relacionadas com os compromissos assumidos, 

bem como responder pela empresa a questões propostas pela Administração. 

w) Efetuar verificação geométrica do acabamento do serviço, onde a superfície do 

buraco tapado deverá coincidir com o nível do pavimento existente, contíguo ao 

serviço executado, não apresentando desníveis (flechas) acima de 0,5 cm, conforme 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-POO/027 do DERSA/DERSP, feita com um 

conjunto de réguas de 3,00 e 1,20m. 

x) Manter o Livro de Ordem devidamente preenchido e atualizado, nos termos da 

resolução nº 1.024 – CONFEA. 

y) Fornecer, a pedido da gestão da avença e a qualquer momento, todas as 

informações relativas à execução dos serviços. 

z) Ser responsável pelas instalações do seu pátio de serviços, inclusive o 

estabelecimento e manutenção dos meios de transporte horizontais e verticais para 

atender às necessidades dos serviços na forma pactuada. 

aa) Ser responsável por: acidentes de trabalho, de execução de serviços contratados; 

uso indevido de patentes registradas; e, ainda que resultante de caso fortuito e por 

qualquer causa, pela destruição ou danificação do serviço em execução, até a 

definitiva aceitação do mesmo pela comissão de fiscalização, bem como pelas 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

bb) Manter a boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a 

cargo da Contratada – condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços 

– serão, sempre que necessários submetidos a verificações, ensaios e provas para tal 

fim aconselháveis. 

cc) Deverá refazer, caso execute serviços em dias chuvosos e se os mesmos forem 

danificados, sendo estes reparos sob as suas expensas. 

dd) Providenciar e manter em bom estado a sinalização dos locais de serviço. 

ee) Não executar qualquer serviço que não seja autorizado pelos Diretores 

responsáveis, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à segurança 

individual ou coletiva e não previstos neste instrumento convocatório. 

ff) Comunicar ao Departamento de Obras e Departamento de Serviços Municipais, da 
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Contratante, com antecedência, a ocorrência de qualquer fato ou condição que 

possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO LIMITE FINANCEIRO DAS DESPESAS 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em razão dos preços e das quantidades máximas admitidas 

no registro de preços, o limite para a realização de despesas pelo MUNICÍPIO, nos termos 

desta Ata, será da ordem de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Prefeitura do Município de Mirassol só será responsável 

pelo pagamento somente da quantidade de serviços que a mesma solicitar, não cabendo a 

mesma ressarcir a Contratada à quantidade remanescente do(s) objeto(s) licitado(s) que não 

for utilizado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – A EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O fornecimento do objeto deverá ser executado fielmente, 

de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos dos instrumentos convocatórios desta 

Ata e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 

inexecução total ou parcial; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A execução do fornecimento do objeto será acompanhada e 

fiscalizada pela comissão constituída pelo MUNICÍPIO; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os serviços serão executados tantas parcelas quantas forem 

solicitadas, devendo o município atestar o recebimento e a qualidade do serviço executado, 

através da Comissão de Recebimento e Fiscalização designada; 

 

PARÁGRAFO QUARTO: No ato da entrega, o objeto poderá ser recusado, caso estejam 

em desacordo com o especificado no Edital e nesta Ata, ocasião em que serão devolvidos, 

para nova execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data da notificação 

escrita dirigida à empresa COMPROMITENTE, sem qualquer ônus para o 

MUNICÍPIO. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: A contratação com os detentores da Ata de Registro de Preços, 

será formalizada preferencialmente por meio de emissão de nota de empenho de despesa, 

e, nos casos devidamente justificados e de acordo com a conveniência administrativa, por 

meio de instrumento contratual, cuja minuta integra o Anexo IV, observado o disposto no 

artigo 62, § 2º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: a COMPROMITENTE é responsável pelos danos 

eventualmente causados ao município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 
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execução do fornecimento dos bens, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela 

presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da 

Administração. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes desta 

Ata, serão de responsabilidade da COMPROMITENTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não serão consideradas despesas adicionais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 

eventual redução do preço praticado no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço ou 

bem registrado, cabendo ao Município promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 

praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 

reduzir seus preços aos valores de mercado, observará a classificação original. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento ocorrerá até 20 (vinte) dias da data do 

recebimento do objeto licitado, mediante medição dos serviços executados, emissão e 

aceite da respectiva Nota Fiscal, atestando o recebimento e conferência pela Comissão de 

Fiscalização/Recebimento e pelos diretores dos departamentos de obras e serviços 

municipais. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: O encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos 

serviços concluídos e aceitos, deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: 

 

a) Cópias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS-

FGTS) resultantes desta Ata ou do Contrato, devidamente quitadas, relativas ao 

mês de execução. 

b) Cópia autenticada da folha de pagamento envolvendo os empregados que prestem 

serviços em decorrência desta Ata ou do Contrato. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Caso o MUNICÍPIO ultrapasse o prazo estipulado para 

pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da parcela 

incidirão, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da 

mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

uma única vez, até o efetivo pagamento. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO COMPROMISSO 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata poderá ser alterada, com as devidas justificativas, 

desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no Art. 65 da 

Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O registro de preços contemplados nesta Ata poderá ser 

cancelado: 

 

 I – pela Administração, quando: 

 

a) Os preços registrados apresentarem-se superior ao de mercado, sem que o 

fornecedor aceite reduzir o preço registrado; 

b) Ocorrer uma das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei nº 8.666/93, situação que 

equivalerá, para fins de consequências jurídicas, à rescisão contratual, incluindo os 

casos de descumprimento das condições da presente Ata e da não retirada da nota 

de empenho ou ordem de entrega doas produtos correspondente à solicitação de 

fornecimento, sem justificativa aceitável; 

c) Se a COMPROMITENTE inadimplir com suas obrigações decorrentes desta 

licitação, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 7º, da 

Lei Federal nº 10.520/2002, nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e no 

Decreto Municipal 5.130/2015. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O cancelamento do registro de preços será formalmente 

motivado nos autos do processo administrativo, assegurado a COMPROMITENTE o 

direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de cancelamento do registro de preços, 

independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial operará seus direitos a 

partir da publicação no Diário Oficial do Município. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: A COMPROMITENTE, estará sujeito, ainda a: 

 

a) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da avença, quando ocorrer 

inexecução total ou parcial, bem como, à rescisão unilateral, por culpa exclusiva da 

contratada, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei, e, 

 

b) Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega do objeto sobre o valor 

total da avença, até o limite de 20% (vinte por cento); 

 

c) A contratada ficará isenta das penalidades previstas no item anterior, se, o fato que 

levar o cancelamento dos registros de preços, decorrer de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ata, contrato e/ou autorização de compra 
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 Estado de São Paulo 

mediante expedição de nota de empenho de despesa, devidamente comprovados e 

justificados, assim como por razão de interesse público ou a pedido de fornecedor, 

desde que ocorra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DA ATA 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após a assinatura da presente Ata, deverá seu extrato ser 

publicado, dentro do prazo previsto na legislação pertinente, no veículo oficial de 

publicação do Município, correndo os encargos por conta exclusiva do MUNICÍPIO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O extrato da publicação deve conter a identificação do 

instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da 

interpretação e aplicação do presente instrumento, elegem as partes, o Foro da Comarca de 

Mirassol, SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, digitado em 06 

(seis) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias. 

 

Mirassol/SP, 27 de fevereiro de 2.019. 

 

 

 

CONTRATANTE 

Município de Mirassol  

André Ricardo Vieira 

 

 

 

 CONTRATADA 

CMB CONSTRUTORA MORAES 

BRASIL LTDA  
Gilberto de Moraes 

Testemunha 

Bárbara Fernanda Queiróz 

RG: 45.846.418-1 

 

 

 

 Testemunha 

Marcus Vinícius Viola Vettoretti 

RG: 44.532.832-0 

 

Diretor do Departamento de Serviços 

Municipais 

Flávio Caberlim 

 Diretor do Departamento de Obras 

Antônio Carlos Doimo 

 


