
 

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

 
 

 

Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG 
Fone: (031) 3688 1300  

 

 
Ata de Registro de Preços nº 083/2022 

 
 
Processo Licitatório n° 0226/2022 
Pregão Eletrônico RP n° 128/2022 
Vigência 12 (doze) meses. 
 

 Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, o MUNICÍPIO 
DE LAGOA SANTA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob nº 73.357.469.0001-56, sediado na Rua São João, nº 290 – Centro – 
Lagoa Santa/MG - CEP: 30.230-103, neste ato, representado pelo pela 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, Sr. Breno 
Salomão Gomes, inscrito no CPF sob o n° 943.061.846-68 e CI n° MG-
6.062.132, SSP/MG, registram-se os preços da seguinte empresa: PH 
DESENTUPIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.053.816/0001-49, 
sediada na Rua Pitt, nº. 594, 1º andar, União, Belo Horizonte/MG – CEP: 
31.170.610, neste ato representada por Leonardo Freitas de Assis, inscrito no 
CPF sob o nº. 072.913.206-40 e CRA/MG nº. 01-051735/D e/ou Priscila dos 
Santos Cristino, inscrita no CPF sob o nº 066.832.856-83 e CI nº.MG 
13.807.095 SSP/MG, em conformidade com o estabelecido no art. 15, inciso II, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores e do Decreto Municipal nº 2.454, de 06 de fevereiro de 2013, as 
especificações técnicas constantes no processo, assim como os termos da 
proposta comercial, edital e seus anexos, integram esta ata de registro de 
preços, independente de transcrição. 

DO OBJETO 

Cláusula 1ª. A presente ata tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, CAIXAS DE 
GORDURA E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS ATRAVÉS DE CAMINHÃO 
COM EQUIPAMENTO HIDROJATO (HIDROJATO E AUTO VÁCUO), 
conforme especificações constantes do Anexo Único desta ata de registro de 
preços, e mediante expedição, pelo CONTRATANTE, da competente ordem de 
serviço. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Cláusula 2ª. O acompanhamento e a fiscalização desta ata de registro de 
preços serão realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
observado o disposto nos artigos 67 e 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

Cláusula 3ª. A CONTRATADA estará obrigada a executar para o 
CONTRATANTE, os serviços objeto da presente ata, sempre que lhe exigir, na 

D4Sign 3e34eb39-863c-47d3-9d7f-911da3345a66 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

 
 

 

Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG 
Fone: (031) 3688 1300  

 

quantidade pretendida e dentro das especificações referidas nas ordens de 
serviço.  

Cláusula 4ª. O CONTRATANTE não estará obrigado a adquirir da 
CONTRATADA uma quantidade mínima dos serviços objeto da presente ata 
de registro de preços, ficando ao seu exclusivo critério a definição da 
quantidade, do momento e da forma de fornecimento, desde que respeitado o 
disposto nas cláusulas antecedentes. 

Cláusula 5ª. O CONTRATANTE poderá, nos termos da legislação em vigor, 
adquirir de outros fornecedores os serviços objeto desta presente ata de 
registro de preços, vedada, todavia, qualquer aquisição destes serviços por 
preços iguais ou superiores aos que poderiam ser obtidos da CONTRATADA 
pela execução da presente ata de registro de preços. 

Cláusula 6ª.  A contratação dos fornecedores registrados será formalizada 
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de 
nota de empenho de despesa, ordem de serviço ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, como 
acessórios a presente ata de registro de preços, emitidos durante o prazo de 
validade desta ata, que estipulará: 

a) A quantidade de serviços a ser fornecida pela CONTRATADA no 
momento, respeitado o disposto nas cláusulas terceira e quarta desta ata 
de registro de preços, sendo facultado ao CONTRATANTE convocar a 
CONTRATADA para assinar tantas ordens de serviço quanto forem 
necessárias para o atendimento de suas necessidades; 

b) A forma do fornecimento da quantidade no momento desejada, se 
parcelada em dias diferentes ou se integral; 

c) Quando formalizado através de contrato, seguirá a minuta, conforme 
modelo do Anexo VI, deste processo licitatório.  

Cláusula 7ª. As diárias solicitadas pela CONTRATADA não serão 
necessariamente sucessivas e/ou de contratação obrigatória, respeitando a 
demanda da secretaria solicitante.  

Cláusula 8ª. O não atendimento injustificado da ordem de serviço pela 
CONTRATADA será considerado como fato qualificador da inexecução total do 
objeto constante da respectiva ordem de serviço, para os fins previstos na 
legislação em vigor e no presente compromisso de fornecimento. 

Cláusula 9ª. Os serviços licitados deverão ser entregues de acordo com as 
especificações e preços unitários constantes do Anexo I – Termo de 
Referência, parte integrante desta ata de registro de preços. 

Cláusula 10ª.  Nos preços referidos na cláusula antecedente já se encontram 
incluídos todos os custos diretos e indiretos, como frete, encargos fiscais, 
sociais, trabalhistas e quaisquer outros. 
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Cláusula 11ª. Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA 
quaisquer tributos, taxas ou preços públicos devidos. 

Cláusula 12ª. A CONTRATADA não será ressarcida de quaisquer despesas 
decorrentes de custos ou serviços não previstos na presente ata de registro de 
preços, independentemente da causa que tenha determinado a omissão. 

DOS PAGAMENTOS 

Cláusula 13ª. O pagamento da CONTRATADA pelo CONTRATANTE, de 
acordo com o estipulado na Cláusula Décima Quarta, será devido a cada 
fornecimento realizado, desde que tenha sido este regularmente formalizado 
pelo termo referido na Cláusula Sexta ata de registro de preços. 

Cláusula 14ª. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo 
órgão requisitante, após a devida comprovação da entrega dos produtos. 

a) A nota fiscal deverá ser em formato eletrônico e encaminhada ao 
CONTRATANTE, contendo o número da autorização de fornecimento e o 
número da ata de registro de preços a que se refere, bem como os dados 
bancários para depósito do pagamento desta, acompanhada da cópia da 
respectiva ordem  de serviço;  

b) A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE, juntamente 
com as notas fiscais certidões para fins de comprovação de regularidade 
fiscais junto às fazendas Federal, Estadual, Trabalhista, Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Municipal. 

DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

Cláusula 15ª. O preço será ofertado em moeda corrente no país (real) e não 
será objeto de atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de 
correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, por prazo 
inferior a 12 (doze) meses, em atendimento ao disposto na legislação federal 
em vigor, sendo utilizado para estes fins o menor índice em vigor, e ressalvado 
que a qualquer tempo será cabível o reequilíbrio econômico financeiro, desde 
que se comprove que foi afetada a parte financeira do contrato, bem como as 
previsões iniciais da CONTRATADA quanto aos seus encargos econômicos e 
lucros normais do empreendimento. 

a) O pedido deverá ser protocolado, com todas as documentações 
expressas na alínea “b” desta cláusula, via sistema de protocolo 
disponível no Portal do Cidadão no endereço eletrônico: 
http://portalcidadao.lagoasanta.mg.gov.br; 

b) Para análise e julgamento pelo setor técnico competente, o pedido 
deverá ser instruído obrigatoriamente com as notas fiscais e 
acompanhado de planilha com variações e a documentação 
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comprobatória da solicitação, que demonstre claramente a variação 
verificada entre a situação original e a atual, mantendo no reequilíbrio o 
desconto concedido pelo licitante sobre valor prévio que consta no 
processo licitatório, inclusive declinando os valores pretendidos; 

c) Mesmo após abertura do processo do pedido de reequilíbrio 
econômico financeiro, a CONTRATADA fica obrigada a executar os 
serviços solicitados mediante ordem de serviço pelo CONTRATANTE, no 
mesmo valor registrado, até a conclusão final do processo, qual seja 
assinatura de termo bilateral de aditamento de acordo com as legislações 
pertinentes; 

d) O valor realinhado deverá se basear no acima disposto, não se 
tratando de mero reajuste nem tampouco de aplicação do preço praticado 
no mercado. 

Cláusula 16ª. O disposto na cláusula anterior não impedirá que, ao longo da 
execução da presente ata de registro de preços, sempre que não for declarado 
como adequado o preço registrado, possa vir a CONTRATADA a concordar 
com a redução do seu valor. 

DO VALOR E DOTAÇÃO 

Cláusula 17ª. O valor estimado da presente ata de registro de preços é de R$ 
131.880,00 (cento e trinta e um mil e oitocentos e oitenta reais), que serão 
pagos à CONTRATADA parceladamente, após a devida comprovação de 
recebimento do objeto. 

a) As dotações orçamentárias que darão suporte às despesas da ata de 
registro de preços serão:  

Ficha Dotação 
360 02.04.05.15.452.0027.2154.3.3.90.39.00 
814 02.07.01.12.361.0012.2167.3.3.90.39.00 

b)   As partes das despesas decorrentes desta licitação que não forem 
realizadas em 2022 correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de 
exercícios futuros. 

DA ENTREGA/DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

Cláusula 18ª. Emitida a ordem de serviço na forma prevista na cláusula sexta 
desta ata de registro de preços, estará a CONTRATADA obrigada a executar 
os serviços nela estipulada, no prazo e nas quantidades previstas. Não será 
admitida a execução de serviços pela CONTRATADA, nem o seu recebimento, 
sem que previamente tenha sido emitida a respectiva ordem de serviço. 

a) A CONTRATADA será comunicada via e-mail pela CONTRATANTE 
com uma antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do momento da 
prestação do serviço.  
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Cláusula 19ª. A CONTRATADA deverá executar os serviços no local indicado 
na ordem de serviço, expedida pelo Setor de Compras do CONTRATANTE. 

a) Só serão contabilizados para fins de medição as horas efetivamente 
trabalhadas (descontadas as destinadas à transporte, locomoção, manutenção 
e preparação) decorrentes de serviços inteiramente executados.  

b) O CONTRATANTE realizará solicitação mínima de 04 (quatro) horas sempre 
que necessário. 

Cláusula 20ª. O objeto da presente ata de registro de preços será recebido 
parceladamente, na forma estabelecida subsequentes: 

a) A CONTRATADA deverá executar os serviços no local indicado na ordem 
de serviço, expedida pelo Setor de Compras do CONTRATANTE; 

b) A execução dos serviços deverá ser de forma parcelada de acordo com 
as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

c) No ato do recebimento dos serviços constantes das especificações do 
objeto, será realizada a conferência dos serviços fornecidos pelos servidores 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

d) O CONTRATANTE reserva-se ao direito de não receber serviços que 
sejam executados fora do padrão, qualidade e descrição solicitadas e em 
estado que suscitem dúvida quanto à procedência dos mesmos; 

e) Os serviços constantes nas ordens de serviço, somente serão aceitos se 
executados integralmente;  

f) Serão aceitos definitivamente, após a verificação da qualidade e 
quantidade dos serviços e consequente aceitação;  

g) A CONTRATADA deverá efetuar a execução dos serviços em perfeitas 
condições, no prazo e local indicados pelo CONTRATANTE, em estrita 
observância das especificações do edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal. 

h) Os serviços deverão estar com as especificações técnicas em 
conformidade com o que foi solicitado. 

i) Os itens fornecidos deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o 
fornecimento de itens usados ou recondicionados; 

j) Durante o prazo de vigência desta ata, a CONTRATADA estará obrigada 
a executar ao CONTRATANTE, sempre que lhe exigir, na quantidade 
pretendida e dentro das especificações referidas na ordem dos serviços, de 
acordo com a ata de registro de preços; 
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k) A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelos 
profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de acordo 
com a Portaria de Gestores de Contrato vigente. 

l) O serviço deverá respeitar a rotina de funcionamento do CONTRATANTE. 

m) A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se de caminhão 
hidrojateador, necessário à perfeita execução contratual, conforme disposto no 
Termo de Referência. 

n) Características do caminhão: unidade móvel de hidrojateamento e auto 
vácuo, montados em um único Chassi de caminhão, com tanque capacitado 
mínima para 05m³ de água e 4m³ para armazenamento de detritos, composto 
por bomba de alta pressão regulável. 

n.a)   40 metros de mangueira; 

n.b)  Fita zebrada e cones de sinalização;  

n.c)  Placas de segurança, para sinalizar resíduo a ser transportado; 

n.d)   Botas de PVC cano longo (para os funcionários); 

n.e)  Pás e enxadas; 

n.f)  Conexões de emendas de mangueiras com borracha para evitar 
vazamento. 

o) A mão de obra utilizada pela CONTRATADA na execução do serviço 
deverá estar em quantidade correspondente e com a qualificação necessária 
para tal. 

p) Os locais de realização dos serviços deverão ser mantidos organizados, 
limpos e com todos os equipamentos de segurança previstos.  

q)      Os serviços serão executados dentro do Município de Lagoa Santa. 

r) A conformidade do equipamento utilizado na execução do serviço deverá ser 
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a 
relação detalhada do mesmo, de acordo com o estabelecido no edital e na 
proposta, informando as respectivas quantidade e especificações técnicas.  

s)  O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.  

t) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou dano resultante de 
imperfeições técnicas, vícios, ou emprego de máquinas e equipamentos 
inadequados ou de qualidade inferior. 
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Cláusula 21ª. O CONTRATANTE poderá solicitar análises, inspeções, testes e 
quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes, 
indispensáveis para a comprovação da boa execução do contrato/ata de 
registro de preços, com o custo por conta da CONTRATADA.  

 Cláusula 22ª. Os serviços, no ato de entrega (recebimento provisório), serão 
conferidos, bem como serão devolvidos ou rejeitados caso não atendam às 
especificações e condições determinadas por este termo de referência, ficando 
o fornecedor responsável pelo ônus inerente à execução adequada dos 
serviços solicitados no prazo máximo de 02 (dois) dias contados a partir da 
data de sua comunicação. O prazo para o pagamento ficará suspenso até a 
execução total dos serviços solicitados. 

Cláusula 23ª. Ultrapassado o prazo previsto na cláusula antecedente sem que 
a CONTRATADA tenha sanado os vícios existentes, serão tomadas as 
providências para a aplicação das penalidades cabíveis. 

DO PRAZO, DA DURAÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO 

Cláusula 24ª. Não será admitida, a qualquer título, a subcontratação do objeto 
da ata de registro de preços. 

Cláusula 25ª. A presente ata de registro de preços terá a duração de 12 (doze) 
meses, a contar da sua última assinatura eletrôncia, nos termos do art. 15, § 
3º, inciso III, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Cláusula 26ª. Serão considerados como direitos da Administração na presente 
ata de registro de preços, além de outros decorrentes da legislação em vigor: 

a) O direito de definir a forma de fornecimento desejada em cada execução e 
de receber os serviços dentro do prazo máximo de entrega previsto em cada 
ordem de serviço firmada pelas partes contratantes; 

b) O direito de rescindir administrativamente a ata de registro de preços 
sempre que o preço registrado for superior ao praticado no mercado, 
respeitado o disposto no Decreto Municipal nº 2.454, de 06 de fevereiro de 
2013; 

c) Na hipótese de ser acionado judicialmente em razão do descumprimento 
da legislação trabalhista ou de natureza civil, o CONTRATANTE reterá do 
pagamento devido ao CONTRATADO o valor correspondente ao atribuído à 
ação, o qual será depositado em conta separada até a solução final do litígio; 

d) Solicitar à CONTRATADA a execução dos serviços licitados; 

e) Acompanhar e fiscalizar, através do responsável pelo contrato a execução 
dos serviços, objeto deste instrumento, atestando ao final o recebimento do 
mesmo e efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos 
termos dispostos no contrato; 
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f) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente 
solicitados pela CONTRATADA, e pertinentes ao objeto do presente contrato; 

g) Receber o objeto do contrato, através do setor responsável por seu 
acompanhamento ou fiscalização, em conformidade com o inciso I, do art. 73, 
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 

h) Notificar por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 
relacionada com o objeto do contrato, tais como, eventuais imperfeições 
durante sua vigência afixando prazo para sua correção; 

i) Exigir a qualquer tempo da CONTRATADA, documentos que comprovem 
o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, 
trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato, bem 
como todas as qualificações que ensejaram sua habilitação. 

j) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Edital;  

k) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta;  

l) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do serviço, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos;  

m) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução do serviço, fixando prazo para a sua 
correção;  

n)  Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço 
utilizado;  

o)  Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

p)  Realizar relatórios descritivos /analíticos diários de todos os locais de 
serviços realizados. Deverá conter as rotas realizadas, e as assinaturas do 
fiscal do CONTRATANTE e do Diretor de Obras e demais informações que se 
fizerem necessárias;  

q)  Realizar relatório sintético contendo todos os serviços realizados 
(medição);  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 27ª.  São obrigações da CONTRATADA, além de outros decorrentes 
da legislação vigente: 
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a) Manter durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção desta contratação, bem como substituir 
os documentos com prazo de validade expirado; 

b) Cumprir todas as obrigações contratuais de forma que a execução seja 
realizada com perfeição, disponibilizando os serviços licitados de primeira 
qualidade; 

c) Zelar e garantir a boa qualidade da execução, em consonância com os 
parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, 
expedidas pelo Poder Público; 

d) Responsabilizar-se pela execução e pelo transporte de seu estabelecimento 
até o local determinado pelo CONTRATANTE, bem como pelo seu 
descarregamento; 

e) Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições 
incidentes sobre o objeto contratual correrão a expensas da CONTRATADA; 

f) Todos os custos com alimentação, transporte, imposto e tudo que venha 
incidir outras taxas decorrentes da execução, correrão por conta da 
CONTRATADA; 

g) Apresentar notas fiscais e outros documentos que comprovem as 
operações realizadas em conformidade com a autorização de fornecimento e o 
atendimento de providências necessárias ao fiel desempenho das obrigações 
aqui mencionadas;  

h) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução 
desta ata e dos contratos que originarem dela, durante toda a sua vigência, a 
pedido do CONTRATANTE; 

i) Dentro do prazo de vigência desta ata, fica a CONTRATADA obrigada a 
cumprir o quantitativo estipulado no Anexo I do edital e no Anexo I desta ata de 
registro de preços, conforme autorização do órgão requisitante;  

j) Deverá executar os serviços de acordo com as especificações constantes 
no termo, inclusive com referência às marcas, prazo de validade e quantidades 
expressas nos contratos/ata de registro de preços; 

k) Caso a CONTRATADA requeira abertura de processo para alterações 
contratuais como valores, marcas e outros, a mesma fica OBRIGADA a 
executar os serviços até a conclusão final deste processo, de acordo com as 
legislações pertinentes; 

l) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações/demandas 
decorrentes de danos seja por sua culpa ou de qualquer de seus empregados 
ou prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades 
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decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força de lei, ligadas ao cumprimento da presente ata; 

m) Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, alimentação, transporte, carga, descarga, 
estadia, impostos e outros resultantes da execução do objeto contratual; 

n) Atender rigorosamente ao órgão solicitante quanto aos prazos e 
procedimentos para execução, sujeitando-se à fiscalização por parte do 
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos requisitados e 
atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram, respondendo pela 
perfeita condição e funcionamento dos itens fornecidos, inclusive suas 
quantidades e qualidade; 

o) Efetuar a execução dos serviços nos locais estabelecidos pelo órgão 
solicitante e sempre acompanhados por um funcionário lotado no mesmo; 

p) Seguir rigorosamente as especificações dos objetos conforme consta no 
Anexo I -Termo de Referência, do edital; 

q) Prover Equipamentos de Proteção Individual ao seu pessoal – EPI;  

r)  Garantir socorro imediato, providenciando transporte gratuito até o posto 
médico, clínica ou hospital, e dali até a sua residência, caso seja impedido de 
se locomover; 

s)  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica; 

t) Instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando 
for o caso;  

u)  Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação do serviço;  

v) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 
prevista inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação;  

w) O equipamento deverá ser conduzido/operado por funcionários da 
CONTRATADA, logo deverá fornecer condutor/operador;  

x)  Fornecer o combustível para as máquinas e equipamento;  

y)  A CONTRATADA se obrigará as suas expensas, a manutenção do 
equipamento, correções ou reposições de peças defeituosas, o fornecimento 
de transporte, alojamento e alimentação para os motoristas e mecânico que se 
fizerem necessários e custos documentais e de licenças, tais como MTR;  
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z)  Providenciar por suas custas, apoio para assistência ao seu veículo e 
pessoal, em eventuais trocas e peças e pneus e consertos; 

bb) A CONTRATADA deverá incluir em seu valor unitário (da hora 
trabalhada) os custos com deslocamento do equipamento (entre sua base aos 
locais a serem atendidos em Lagoa Santa). 

cc) Todos os profissionais do caminhão devem estar uniformizados com 
colete personalizado disponibilizado pela  CONTRATADA. 

dd) O modelo do colete será disponibilizado pelo CONTRATANTE após 
definição da empresa vencedora, para que a CONTRATADA possa 
confeccionar os coletes personalizados. 

DOS DIREITOS DA CONTRATADA 

Cláusula 28ª. São direitos da CONTRATADA na presente ata de registro de 
preços, além de outros decorrentes da legislação em vigor: 

a) O direito de executar os serviços objeto da ata de registro de preços, desde 
que não obtenha a Administração, por meio de procedimento licitatório 
específico ou de contratação direta, melhores condições de preço; 

b) O direito de receber no prazo devido o pagamento pelos serviços 
regularmente fornecidos, no valor constante da ata de registro de preços, 
respeitado o disposto no Decreto Municipal nº 2.454, de 06 de fevereiro de 
2013 e no instrumento convocatório; 

c) O direito de solicitar a rescisão da presente ata de registro de preços nos 
casos em que houver atraso no pagamento de serviços já executados, 
respeitado o disposto no art. 78, inciso XV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações posteriores; 

d) O direito de solicitar a rescisão da presente ata de registro de preços nos 
casos em que, comprovadamente, demonstrar a impossibilidade de cumprir 
com o pactuado por razões alheias à sua vontade, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

e) O direito de solicitar, nos termos do Decreto Municipal nº 2.454, de 06 de 
fevereiro de 2013 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a rescisão 
da presente ata de registro de preços sempre que o preço registrado, em face 
da ocorrência de variações significativas e imprevistas verificadas no mercado 
após a apresentação da sua proposta, se encontrar significativamente abaixo 
dos preços praticados na ata de registro de preços, quando o preço ofertado na 
presente licitação tiver sido inferior ao praticado no mercado à época; 

f) O direito de manter a vigência da presente ata de registro de preços, 
sempre que concordar com a adequação do preço registrado ao valor praticado 
no mercado. 
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Cláusula 29ª. Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida 
para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, na forma prevista 
no inciso IV, do art. 87, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, além 
do encaminhamento do caso ao Ministério Público para a aplicação das 
sanções criminais previstas no Código Penal salvo superveniência comprovada 
de motivo de força maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE. 

Cláusula 30ª. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o descumprimento total ou 
parcial dos contratos administrativos e as atas de registro de preços celebradas 
com o Município de Lagoa Santa, serão aplicadas as sanções previstas no 
Decreto Municipal n° 2.260, de 12 de fevereiro de 2012 e no art. 87, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com observância do devido 
processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 

I - Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações 
assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 

II - Multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, até o trigésimo 
dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou 
sobre a etapa do cronograma físico de obra não cumprida; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da ata de 
registro de preços, independente da aplicação de outras sanções 
previstas em lei, nas hipóteses de o adjudicatário se recusar a assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar ou retirar a 
autorização de fornecimento, caso de recusa em efetuar a garantia 
contratual ou apresentar documentos irregulares ou falsos; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou 
obra não realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou 
entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao 
uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas. 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Lagoa Santa, por prazo definido no art. 25, do 
Decreto Municipal n° 2.260, de 12 de fevereiro de 2012. 

IV - 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 do fornecedor perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir o 
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Município de Lagoa Santa pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do 
mesmo, obedecido o disposto no inciso II, do art. 32, do Decreto Municipal n° 
2.260, de 12 de fevereiro de 2012. 

§ 1º O valor da multa aplicada nos termos do inciso II, desta cláusula, 
será descontado dos pagamentos devidos pela Administração Pública 
Municipal. Caso os valores não sejam suficientes a diferença deverá ser 
paga por meio de guia própria, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data da sua aplicação, ou ainda quando for o caso cobrado 
judicialmente. 

§ 2º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou 
por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente 
nomeada. 

§ 3º As sanções previstas nos incisos I, III e IV, desta cláusula poderão 
ser aplicadas cumulativamente à prevista no inciso II, assegurado o direito 
de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Cláusula 31ª.  A presente ata de registro de preços poderá ser rescindida por 
ato administrativo unilateral do CONTRATANTE: 

a) Quando a CONTRATADA não vier a cumprir, ou vier a cumprir 
irregularmente as obrigações decorrentes da presente ata de registro de preços 
ou de quaisquer das autorizações de fornecimento emitidas pelas partes 
contratantes;  

b) Quando houver o descumprimento pela CONTRATADA do prazo previsto 
na ordem de serviço para a execução dos serviços, ou não vier este a proceder 
à execução dos serviços dentro das condições pactuadas na presente ata de 
registro de preços ou nos prazos fixados nos termos de fornecimento; 

c) Quando o preço registrado for superior ao praticado no mercado, na ata de 
registro de preços nos termos do Decreto Municipal nº 2.454, de 06 de 
fevereiro de 2013; 

d) Em quaisquer outras hipóteses admitidas em Lei.  

Cláusula 32ª. A rescisão administrativa da presente ata de registro de preços 
por ato unilateral do CONTRATANTE obedecerá ao disposto no art. 78, 
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações posteriores, bem como o determinado no Decreto Municipal nº 
2.454, de 06 de fevereiro de 2013. 

Cláusula 33ª. A CONTRATADA terá direito de solicitar ao CONTRATANTE, a 
rescisão amigável da presente ata de registro de preços sempre que 
verificadas quaisquer das hipóteses previstas na ata de registro de preços e na 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 ou na Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993.  
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DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

Cláusula 34ª. A presente ata de registro de preços e as autorizações de 
fornecimento que com base nela forem emitidas pelas partes contratantes 
serão regidas pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 
Privado. 

Cláusula 35ª. Para efeitos obrigacionais tanto o Pregão Eletrônico RP 
128/2022, quanto a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) vencedora(s) integram a 
presente ata de registro de preços, devendo seus termos e condições ser 
considerados como partes integrantes do presente instrumento.  

Cláusula 36ª. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 2.454, de 06 de 
fevereiro de 2013, o fornecimento dos itens mencionados no Anexo I do edital 
para todos os fins de direito serão tratadas como contratações autônomas e 
independentes. 

Cláusula 37ª. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes 
contratantes, sempre que juridicamente exigido ou cabível, face de eventuais 
alterações na legislação federal que regulamenta a matéria, especialmente no 
que se refere à questão de eventuais alterações dos valores. 

Cláusula 38ª. O extrato da presente ata de registro de preços será publicado 
no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, nos termos da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e do Decreto Municipal n° 2.454, de 06 de fevereiro de 
2013, a cargo do CONTRATANTE. 

Cláusula 39ª. É dever das partes observar e cumprir as regras impostas pela 
Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), suas alterações e 
regulamentações posteriores, devendo ser observadas, no tratamento de 
dados, a respectiva finalidade específica, a consonância ao interesse público e 
a competência administrativa aplicável. 

Cláusula 40ª. Para todas as questões pertinentes à presente ata de registro de 
preços, o foro será o da Comarca do Município de Lagoa Santa/MG, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Cláusula 41ª. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Pregão 
Eletrônico RP n° 128/2022 - Processo Licitatório n° 226/2022 regendo-se 
pelas normas da Lei Federal n° 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações posteriores, e do Decreto Municipal nº 
2.454, de 06 de fevereiro de 2013, às quais também se sujeitam as partes que 
o celebram. 

Lido e achado conforme, assinam este instrumento, as partes e testemunhas. 

 
Lagoa Santa/MG, 2022. 
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CONTRATANTE: 

 
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
BRENO SALOMÃO GOMES 
 
 
CONTRATADA: 
 
  
PH DESENTUPIDORA LTDA 

LEONARDO FREITAS DE ASSIS 

e/ou PRISCILA DOS SANTOS CRISTINO 

 

 
Testemunhas: _______________________ _______________________ 

       CPF:     CPF: 
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ANEXO ÚNICO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 

083/2022, celebrada entre a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa e a(s) 

empresa(s) relacionada(s) no quadro abaixo, cujos preços estão a seguir 

registrados, por item, em face da realização do Pregão Eletrônico RP n° 

128/2022. 

 
 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
 (R$) 

1 300 H 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 
EQUIPAMENTO HIDROJATO COMBINADO (HIDROJATO E AUTO 
VÁCUO), TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05M³ DE ÁGUA E 
4M³ PARA ARMAZENAMENTO DE DETRITOS, COMPOSTO POR BOMBA 
DE ALTAPRESSÃO REGULÁVEL COM MANGOTES E CONEXÕES, 
INCLUINDO MOTORISTA HABILITADO E DOIS OPERADORES 
TREINADOS, PARA LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, CAIXAS DE 
GORDURA E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LOCAIS 
DO MUNICÍPIO - INCLUINDO DESLOCAMENTO, ABASTECIMENTO DO 
CAMINHÃO E DESCARTE. 

439,60 131.880,00 

TOTAL: R$ 131.880,00 (cento e trinta e um mil e oitocentos e oitenta reais) 
      

 

 
Lagoa Santa/MG, 2022. 

 
 
CONTRATANTE: 

 
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
BRENO SALOMÃO GOMES 
 
 
CONTRATADA: 
 
  
PH DESENTUPIDORA LTDA 

LEONARDO FREITAS DE ASSIS e/ou  
PRISCILA DOS SANTOS CRISTINO 

 

 
Testemunhas: _______________________ _______________________ 

       CPF:     CPF: 
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DATE_ATOM: 2022-12-22T15:49:08-03:00

22 Dec 2022, 15:51:34
MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA (a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19). Email:
mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br. ADICIONOU o signatário leonardo@phdesentupidora.com.br -
DATE_ATOM: 2022-12-22T15:51:34-03:00

22 Dec 2022, 15:54:16
MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA Acusou recebimento (a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19) - Email:
mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 63654) -
Documento de identificação informado: 046.948.296-61 - DATE_ATOM: 2022-12-22T15:54:16-03:00

26 Dec 2022, 11:32:50
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO FREITAS DE ASSIS:07291320640 Assinou
como parte Email: leonardo@phdesentupidora.com.br. IP: 138.122.106.152
(138.122.106.152.interedetelecom.com.br porta: 20620). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI
v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=LEONARDO FREITAS DE ASSIS:07291320640. - DATE_ATOM:
2022-12-26T11:32:50-03:00

27 Dec 2022, 10:04:35
BRENO SALOMÃO GOMES Assinou como parte (d577b138-a799-4189-9a00-6485419a3971) - Email:
brenogomes@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 21506) -
Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2022-12-27T10:04:35-03:00

27 Dec 2022, 11:53:11
ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA Assinou como testemunha (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e) -
Email: adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 177.17.65.157 (177.17.65.157.dynamic.adsl.gvt.net.br porta:
54350) - Documento de identificação informado: 034.869.246-30 - DATE_ATOM: 2022-12-27T11:53:11-03:00

27 Dec 2022, 11:53:37
ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA Aprovou (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e) - Email:
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 177.17.65.157 (177.17.65.157.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 37202) -
Documento de identificação informado: 034.869.246-30 - DATE_ATOM: 2022-12-27T11:53:37-03:00

27 Dec 2022, 11:53:58
MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA Assinou como testemunha (a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19) -
Email: mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.247.0 (187.86.247.0 porta: 24862) - Geolocalização:
-19.6075559 -43.9107093 - Documento de identificação informado: 046.948.296-61 - DATE_ATOM:
2022-12-27T11:53:58-03:00

https://www.google.com.br/maps/search/-19.6075559 -43.9107093
https://www.google.com.br/maps/search/-19.6075559 -43.9107093
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