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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022-SRP 

 
Aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano 2022, a Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN, inscrito 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 01.612.375/0001-75, situada na Rua Irmã 
Aloízia, SN, Centro, Caiçara do Norte/RN, neste ato representada pelo Prefeito, o Sr. Alcélio Fernandes 
Barbosa, residente e domiciliado no Município de Caiçara do Norte/RN, brasileiro, portador do CPF n.º 
036.451.074-95, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 150/2013, 
conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022- SRP, 
homologado em 12 de julho de 2022, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, WALBER CESAR 
MELO DA ROCHA-ME inscrita no CNPJ: 13.920.428/0001-02, neste ato representada pelo o Sr. Walber 
Cesar Melo da Rocha portador do CPF. 010.452.564-98, residente domiciliado na Rua Pitimbu, 784 A, 
Cidade Alta, Natal/RN, como segue: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
1 A presente licitação tem por objetivo o Registro de preço para aquisição gradual de 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos destinados ao atendimento das necessidades deste Município, de acordo 

com o que determina a legislação vigente.  

1.1  DA DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/MATERIAIS  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO/MATERIAL MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1.  

Bebedouro - recipiente refrigerador para água, 
capacidade 200 litros, em inox, 4 torneiras. 
Equipamento com selo do inmetro, 
comprobatório de conformidade com a 
legislação vigente. Com 4 (quatro) torneiras, 
sendo 2 (duas) torneiras cromadas tipo jardim e 
2 (duas) torneiras cromadas tipo pressão. 
Capacidade de tanque: 150 litros de água. 
Tecnologia de isolamento em poliuretano 
expandido. Filtro para água. Recipiente para o 
depósito de água em polietileno rotomoldado 
atóxico. Acabamento externo em aço inox. Pia 
de escoamento em vacuum-forming. Serpentina 
em cobre. Água resfriada para a faixa de 2ºc a 
7ºc em tempo mínimo. Voltagem: 220v. 
Consumo aproximado: 0,55kw/h. Motor: 1/4cv. 
Dimensões aproximadas (altura x largura x 
profundidade): 1520x805x560mm. Tolerância 
nas dimensões de até 10%. 

KARINA UND 2 
 R$    

5.898,00  
 R$    

11.796,00  

2.  

Bebedouro gelágua de coluna, sistema easy 
open ( faz a abertura automática do garrafão), 
refrigeração por compressor, alças para 
transporte e controlador de temperatura. 

ESMALTEC UND 20 
 R$       

917,00  
 R$    

18.340,00  

3.  

Bebedouro industrial com 03 torneiras.  
Capacidade de no mínimo 60 litros no 
reservatório. 03-torneiras frontais cromadas 
aparador de água frontal em chapa de aço inox 

KARINA UND 4 
 R$    

5.005,00  
 R$    

20.020,00  
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com dreno. Com revestimento externo em chapa 
térmicoática fosfatizada na cor branca 
reservatório de água (tanque interno) em é alta 
resistência, fácil limpeza. Isolamento térmico 
injetado em poliuretano expandido. Serpentina 
interna em aço inox 304. Gás ecológico r 
143ª.motor hermético com 1/4 de hp. Tensão 
220v bebedouro certificado pelo inmetro e com 
garantia de 12 meses. 

4.  Caixa de som amplificada 300w MULTILASER UND 5 
 R$    

1.197,50  
 R$      

5.987,50  

5.  Caixa de som amplificada 700w MULTILASER UND 5 
 R$    

1.489,00  
 R$      

7.445,00  

6.  

Ferro de passar a seco, base alumínio polido, 
design moderno, 6 opções de temperaturas, 
fusível térmico que protege contra o 
superaquecimento. 

MONDIAL UND 8 
 R$       

175,00  
 R$      

1.400,00  

7.  

Fogão industrial 4 bocas com forno, estrutura 
em chapa galvanizada com pintura eletroestática 
á por na cor grafite, grelhas 30x30 em ferro-
fundido, 4 queimadores simples em ferro-fundido 
com regulagem 

CRISTALAÇO UND 6 
 R$    

1.948,00  
 R$    

11.688,00  

8.  

Fogão industrial 6 bocas com forno, estrutura 
em chapa galvanizada com pintura eletroestática 
á por na cor grafite, grelhas 30x30 em ferro-
fundido, 6 queimadores simples em ferro-fundido 
com regulagem 

CRISTALAÇO UND 6 
 R$    

2.467,00  
 R$    

14.802,00  

9.  
Forno Micro-ondas 22 litros Branco, Voltagem 
220V. 

PHILCO UND 5 
 R$       

749,50  
 R$      

3.747,50  

10.  

Freezer horizontal 500 lts, com tripla ação: 
extrafrio, congelado e conservador; gabinete 
interno em aço galvanizado com cantos 
arredondados; temperatura +3,5º C a -22ºc 

CONSUL UND 6 
 R$    

4.873,00  
 R$    

29.238,00  

11.  

Freezer horizontal 337 lts, com tripla ação: 
extrafrio, congelado e conservador; gabinete 
interno em aço galvanizado com cantos 
arredondados; temperatura +3,5º C a -22ºc 

ESMALTEC UND 4 
 R$    

4.288,00  
 R$    

17.152,00  

12.  

Liquidificador doméstico 3 velocidades + 
Pulsar. Especificações: Copo super resistente 
de Plástico 2,1 litros de capacidade total; motor 
com potência mínima de 400W. Voltagem 220V 
ou bivolt com garantia de 12 meses. 

MONDIAL UND 6 
 R$       

190,00  
 R$      

1.140,00  

13.  
Liquidificador industrial 4 lts, cap. 04 kg motor 
de ½ cv, V 110/220 

KD ELETRO UND 6 
 R$       

863,00  
 R$      

5.178,00  

14.  
Liquidificador industrial 8 lts, cap. 08 kg motor 
de 3/4 cv, V 110/220 

KD ELETRO UND 6 
 R$       

932,00  
 R$      

5.592,00  

15.  Máquina de Lavar Roupa 11 Kg ELECTROLUX UND 4 
 R$    

2.681,00  
 R$    

10.724,00  
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16.  Microfone com fio DYNAMIC UND 6 
 R$       

295,00  
 R$      

1.770,00  

17.  Microfone sem fio LELONG UND 6 
 R$       

495,00  
 R$      

2.970,00  

18.  

Televisão 32” lcd. Especificações mínimas: 
resolução hd;2x 10w; mínimo 3 entradas hdmi; 
entrada usb com suporte formato jpeg); 1 
entrada vídeo componente; entrada tv digital 
padrão ginga; 1 entrada áudio/vídeo; 1 conexão 
vídeo p/pc (rgb); mínimo 2 opções para ajuste 
formato imagem 4:3 para 16:9; angulo de visão 
mínimo 176°; saída de áudio digital; seleção 
automática de voltagem; controle remoto com 
baterias aa ou aaa, entrada rj45.garantia mínima 
de um ano a partir da data do recebimento. 

HQ UND 10 
 R$    

1.843,00  
 R$    

18.430,00  

19.  
Ventilador de coluna 50cm, 6 pás, 3 
velocidades, coluna com regulagem, baixo 
consumo de energia. 

VENTISOL UND 10 
 R$       

301,00  
 R$      

3.010,00  

20.  

Ventilador de Parede de 60 CM – 
Características: Ventilador de Parede Turbo com 
03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades 
em aço, excelente vazão de ar, pintado com 
tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W 
com rotação 1450 rpm e com funções de 
Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável 
em 03 posições, velocidade variável e protetor 
térmica trazendo mais segurança ao produto. 
Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça 
motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. 
Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm 
x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será 
exigida uma foto ilustrativa para análise e 
verificação do produto ofertado. 

VENTISOL UND 20 
 R$       

252,00  
 R$      

5.040,00  

21.  
Cafeteira elétrica - 220v. Garantia minima de 
06 (seis) mêses do fabricante, com assistência 
técnica local, 24 cafezinho 

MONDIAL UND 5 
 R$       

273,00  
 R$      

1.365,00  

22.  Refrigerador duplex cycle defrost com 
capacidade para 306 litros na cor branca, 220v. 
Recipiente para guardar gelo: sim. Porta ovos: 
sim. Classificação energética A. Garantia de 12 
meses e assistência técnica local comprovada. 
Tipo de degelo: Cycle defrost. 

ELECTROLUX UND 10 
 R$    

3.546,00  
 R$    

35.460,00  

 Valor do TOTAL R$ 232.295,00 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais) 

 
 
1.3  A presente Ata apresenta o valor total de R$ 232.295,00 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos 
e noventa e cinco reais). 
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CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 
assinatura. 
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará 
obrigada a adquirir as quantidades citadas na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do 
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de 
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas 
as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde 
que devidamente comprovada a vantagem. 
3.2  Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso 
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que 
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 
classificação. 
3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 
3.4 As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL DO FORNECIMENTO DO MATERIAL 
4.1 Os produtos/materiais deveram ser entregues conforme especificações e condições contidas no 
edital e seus anexos, no local e horário pré-determinado na ordem de serviço. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 
5.1 O pagamento será efetuado após apresentação da documentação comprobatória da manutenção 
da idoneidade do contratado no decorrer da execução do contrato, exigível como condição prévia para a 
liquidação da despesa, compreendendo:  

5.1.1 Solicitação de Cobrança, conforme modelo que poderá ser solicitado através do email: 
cplcn21@gmail.com; 

5.1.2 Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;  
5.1.3  Certificado de Regularidade do FGTS;  
5.1.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
5.1.5  Certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal. 

5.2  A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE/RN se compromete a efetuar o 
pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação dos documentos do item 5.1, 
acompanhado da Nota Fiscal de Fornecimento dos produtos/materiais e devidamente atestada pelo setor 
competente. 
5.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos/materiais 
caberá a Secretaria Municipal solicitante. 

5.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

mailto:cplcn21@gmail.com
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pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante.  

5.4  É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo de 
referência, em especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 
instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
5.5  Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação 
irregular conforme item 5.1.  
5.6  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
6.1 No fornecimento dos produtos/materiais objeto do presente contrato envidará o FORNECEDOR 
todo empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem 
confiados, obrigando-se ainda a: 
6.2  Fornecer os produtos/materiais/materiais, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao 
estipulado na Ordem de Compra. Caso tal fornecimento não seja feito dentro do prazo, a FORNECEDOR 
ficará sujeita à multa; 
6.3  Entregar os produtos/materiais novos, de acordo com as especificações, prazos de entrega e 
qualificações exigidas neste termo de referência, inclusive com a marca indicada na proposta; 
6.4  Quando não mencionada na especificação do item, a validade/garantia dos produtos/materiais no 
ato da entrega não poderá ter transcorrido 20% (vinte por cento), do prazo de validade; 
6.5 Substituir os produtos/materiais que vier a apresentar avaria, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) 
horas a contar da notificação que lhe será encaminhada por meio de e-mail ou outro meio que este Órgão 
julgar conveniente; 
6.6 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos 
funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.; 
6.7 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou 
representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive aos decorrentes no ato da 
entrega; 
6.8 A Administração Municipal, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade do FORNECEDOR para outras entidades; 
6.9 Prestar, em tempo hábil, todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE 
e atender, pronta e irrestritamente, às reclamações deste; 
6.10 Executar o fornecimento dos produtos/materiais nos horários dos eventos determinados por este 
órgão municipal; 
6.11 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 
65, § 1°, da Lei n° 8.666/93.  
6.12 O FORNECEDOR se compromete a entregar os produtos/materiais/materiais, objeto deste 
contrato, em, no máximo, 02 (dois) dias corridos, contados do recebimento de cada ordem de 
fornecimento a ser emitida pela Secretaria solicitante, conforme ocorrer à necessidade da mesma. 
6.13 A entrega de algum objeto deste termo de referência deverá ser realizada de acordo com o 
especificado na ordem de fornecimento a ser emitida pela Secretaria Solicitante, bem como de acordo 
com todas as especificações constantes no Termo de Referência, independentemente de transcrição, 
correndo ainda por conta do FORNECEDOR o transporte, em geral, o descarregamento, os tributos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e as contribuições de qualquer natureza que se 
façam necessárias à perfeita execução contratual. 
6.14 Por força do § 2º do art. 32, da Lei 8.666/93, fica o FORNECEDOR obrigado a declarar ao 
CONTRATANTE, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de quaisquer fatos que o impeçam de 
contratar com a Administração Pública. 
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6.15 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
6.16 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

CLAUSULA VII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

7.1  Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;  

7.2  Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do contrato; 

7.3  Efetuar o pagamento à contratada no prazo avançado, após a entrega da nota fiscal no setor 

competente; 

7.4  Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção. 

7.5 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

do fornecimento dos produtos/materiais/materiais, fixando o prazo para sua correção; 

7.6 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, 

a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido; 

7.7  Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no 

fornecimento; 

7.8 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES 
2.1  A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme 
o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, 
previstas na legislação pertinente: 
 

I – ADVERTÊNCIA; 

 

II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS: 

 

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das 

obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

fornecimento ou prestação do serviço não executado ou na correção das falhas, vícios, 

imperfeições, recolhida no setor financeiro da PMFP no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias a contar da notificação. 

 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento não executado, no caso 
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 
porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 
 
c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a 
inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da CMI; 

 

III -    IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, 
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quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

2.2 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

2.3  A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de 

empenho/ordem de compra/serviço caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se 

às penalidades legalmente estabelecidas. 

2.4 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao 

exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da 

classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado 

vencedor e convocado para assinar o contrato. 

2.5  As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, 

devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração. 

2.6  A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte aplicará as penalidades previstas no Edital e, 

subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 

2.7 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo 

nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão 

encaminhados à área competente para cobrança judicial. 

2.8 Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Caiçara do Norte/RN, as sanções 
administrativas previstas no ITEM 20.2, III, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração 
Pública. 
2.9 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
2.9.1 PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
público no processo de licitação ou na execução do contrato; 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo 
de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 
um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

2.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
2.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
2.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
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conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
9.1  A prestação do serviço será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela 
CONTRATANTE, devidamente com atribuições específicas, cabendo a ela(s), no acompanhamento e na 
fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à 
Contratada as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, 
salvo motivo de força maior. 
9.2 O veículo deverá ser entregue imediatamente após o recebimento da Ordem de serviço. 
9.3  Quaisquer exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser 
atendidas em até 02 (duas) horas pela contratada, sem ônus para a Câmara. 
9.4  Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos 
materiais especificados no Edital e Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo. 
9.5 Uma vez que fique constatada qualquer irregularidade quando as especificações contidas nesse 
Termo, os mesmos deverão ser substituídos por outros com as mesmas características. 
 
CLÁUSULA X – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA 
10.1  Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata. 
10.2 Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  
10.3 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE/RN, solicitará à consignatária, mediante correspondência, redução 
do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
10.4 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores registrados 
para negociar o novo valor.  
10.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
compra/serviço, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
10.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
10.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela câmara, sem 
justificativa aceitável; 
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
IV - 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. 
10.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II III e IV do subitem 10.7 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
10.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
I - Por razão de interesse público; ou 
II - A pedido do fornecedor. 
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CLÁUSULA XII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 
12.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, 
pela Contratante, através dos responsáveis designados pela Prefeitura Municipal. 
12.2 A emissão das ordens de compra, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 
igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante. 
 
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2022 e a proposta 
da empresa WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME, classificada em primeiro lugar, no certame supra 
numerado. 
13.2  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes 
das Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 
13.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável 
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 
13.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Caiçara do Norte/RN, com 
exclusão de qualquer outro. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
 
 
 

Caiçara do Norte/RN, 15 de julho de 2022 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE/RN 
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA 
CONTRATANTE 
 

 
 

WALBER CESAR MELO DA ROCHA-ME 
WALBER CESAR MELO DA ROCHA 
CONTRATADO 

 


