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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017 / 2021. 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EVENTUAIS 
 

Aos 08 (oito) dias do mês  de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, o Município de Dom 

Viçoso, Pessoa Jurídica de Direito Público, portadora do CNPJ 18.188.268/0001-64, com sede 
na Rua Valdemar de Oliveira, nº 01, Centro, na Cidade de Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais, 

doravante designada simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato por seu Prefeito 

Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, brasileiro, casado, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, 
nº 193, Centro, nesta Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, 
no uso de suas atribuições, em face do Pregão Presencial n.° 026/2021, Processo de Licitação nº 

063/2021, RESOLVE Registrar os Preços da Empresa Célio Marques Pereira 11483520668, 
inscrita no CNPJ sob nº 31.692.595/0001-17, com sede à Rua Valdemar de Oliveira, nº 112, CEP: 

37.474-000, Centro, em Dom Viçoso, MG, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo seu titular, senhor Célio Marques Pereira, portador do CPF nº 114.835.206-68 
e Carteira de identidade nº M-2.901.697, SSP/MG, para os serviços eventuais de transporte de 
passageiros, sujeitando-se as nos termos da Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
056/2010 (que regulamenta o pregão no Município), Decreto Municipal nº 135/2012 de 12 de 
março de 2012 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na modalidade Pregão) e 
demais normas, inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, conforme descrição abaixo: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em transporte de 
passageiros para transportar equipes esportivas, grupo de pessoas atendidos pelo CRAS e 
demais setores quando da organização de viagens fora do município de dom viçoso. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
A prestação de serviços se dará com uso do veículo registrado no certame, de acordo com as 
normas pertinentes de trânsito. 
 
Os serviços serão requisitados quando necessário e deverão ser executados, conforme dispuser 
cada ordem de serviço.  

 
As requisições deverão ser emitidas com no mínimo 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, 
de forma que os serviços tenham condições de serem executados.  

 
Ficará a cargo do Setor de Esportes e Lazer a fiscalização do objeto contratado.  

 
Em casos de viagens interestaduais, a Contratada deverá apresentar documentos da ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres Interestaduais) para o Setor requisitante. 
 
Em caso de ocorrer a troca do veículo a ser utilizado, a Contratada terá que comunicar tal fato por 
escrito para o Setor de Esporte e Lazer, com antecedência para compor os autos do processo 
Licitatório. 
 
A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços 
fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer 
serviço entregue comprovadamente adulterado ou contaminado. 
 
Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria prestação de serviços do 
objeto licitado.  
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O Município de Dom Viçoso reserva-se no direito de não receber os serviços em desacordo com o 
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a ata e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO 
O Preço desta contratação é o constante da planilha abaixo especificada: 
 

Lote 

(Linha) Descrição 

Capacidade 

Mínima do 

Veículo  Unid.  

Quant. 

Estimada 

Preço 

Unit. 

Preço Total 

1 

Prestação de serviços 
especializados em transporte de 
passageiros em Van com 
capacidade de 15 lugares para 
viagens fora do Município de 
Dom Viçoso 

Van de 15 
lugares 

 
 

KM 18.000 4,04 72.720,00 

 

O valor total estimado desta contratação é de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil, setecentos e 

vinte reais).  
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da execução dos serviços, mediante 
apresentação da fatura/nota fiscal, sendo conferido pelo Setor requerente. 
Para a efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar as 
Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativas do INSS, FGTS e TRABALHISTA. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
Modificar o presente instrumento unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
Aplicar a legislação dos Contratos Administrativos na execução deste instrumento, como também 
resolver os casos omissos. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Publicar o extrato do Contrato. 
Rescindir o Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços constantes da descrição do objeto, item ou 
itens, com qualidade e pontualidade, conforme descrito no edital e seus anexos, referente ao 
processo administrativo que embasa este instrumento, em especial como consta na proposta 
ofertada, garantindo ainda ressarcir ao CONTRATANTE possíveis prejuízos financeiros apurados 
por desconformidade na execução pactuada. 

 

A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução contratual as condições técnicas de 
responsabilidade operacionais, produtivas e de licenciamento, às normas da Entidade da Classe e 
de outras concernentes e exigidas para o tipo de objeto contratado, sobre a prestação dos 
serviços, item ou itens do objeto do presente processo administrativo acima epigrafado, no que 
couber. 

 

A CONTRATADA responde civil e criminalmente por danos e prejuízos devidamente apurados, 
que da execução ou inexecução do objeto contratado vier a causar, diretamente ou indiretamente, 

ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura 
desta ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Há previsão orçamentária nas unidades para fins de registro de preços a ser contratada, a qual 
será nominada por ocasião de cada contratação ou instrumento equivalente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a 

licitante e a adjudicatária que: 

Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de 

sua proposta; 

Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
Apresentar documentação falsa; 
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
Não mantiver a proposta; 
Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
Comportar-se de modo inidôneo; 
Fizer declaração falsa;  
Cometer fraude fiscal. 
A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação 
quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.  

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de 

atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total 

da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

Advertência; 

Multa de: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja 

entregue com atraso, limitada a incidência a 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a critério da 

Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, 

por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida. 
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Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
O descumprimento dos prazos relativos à retirada da nota de empenho implicará na cobrança de 
multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da respectiva nota.  
As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração da Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
Sempre que não houver prejuízo para a Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, as penalidades 
impostas poderão ser transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da 
Prefeitura Municipal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera a Prefeitura 

Municipal, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente 

da estimativa de consumo indicada no respectivo Edital de Licitação.  

A empresa signatária desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações 

para com a Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da 

sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as 

partes, para todos os fins.  

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão 
licitante da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório.  

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Carmo de Minas para as questões resultantes do 

presente instrumento ou mesmo de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 

E assim, por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas o tudo presente, para que 
produza jurídicos e legais efeitos. 

Dom Viçoso, 08 de Dezembro de 2021. 

 

_________________________________ 

FRANCISCO ROSINEI PINTO  
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 

_________________________________ 

Célio Marques Pereira 11483520668 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017 / 2021. 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EVENTUAIS 
 

Aos 08 (oito) dias do mês  de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, o Município de Dom 

Viçoso, Pessoa Jurídica de Direito Público, portadora do CNPJ 18.188.268/0001-64, com sede 
na Rua Valdemar de Oliveira, nº 01, Centro, na Cidade de Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais, 

doravante designada simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato por seu Prefeito 

Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, brasileiro, casado, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, 
nº 193, Centro, nesta Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, 
no uso de suas atribuições, em face do Pregão Presencial n.° 026/2021, Processo de Licitação nº 

063/2021, RESOLVE Registrar os Preços da Empresa Roadstour Fretamento e Turismo 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 06.137.414/0001-43, com sede à Rua Dom Ferrão, nº 592, CEP: 

37.474-000, Centro, em Dom Viçoso, MG, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo seu titular, senhor Marcelo Ramires da Silva, portador do CPF nº 
167.730.168-60 e Carteira de identidade nº 24.535.077-9, SSP/SP, para os serviços eventuais de 
transporte de passageiros, sujeitando-se as nos termos da Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 056/2010 (que regulamenta o pregão no Município), Decreto Municipal nº 135/2012 
de 12 de março de 2012 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na modalidade 
Pregão) e demais normas, inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, conforme descrição abaixo: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em transporte de 
passageiros para transportar equipes esportivas, grupo de pessoas atendidos pelo CRAS e 
demais setores quando da organização de viagens fora do município de dom viçoso. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
A prestação de serviços se dará com uso do veículo registrado no certame, de acordo com as 
normas pertinentes de trânsito. 
 
Os serviços serão requisitados quando necessário e deverão ser executados, conforme dispuser 
cada ordem de serviço.  

 
As requisições deverão ser emitidas com no mínimo 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, 
de forma que os serviços tenham condições de serem executados.  

 
Ficará a cargo do Setor de Esportes e Lazer a fiscalização do objeto contratado.  

 
Em casos de viagens interestaduais, a Contratada deverá apresentar documentos da ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres Interestaduais) para o Setor requisitante. 
 
Em caso de ocorrer a troca do veículo a ser utilizado, a Contratada terá que comunicar tal fato por 
escrito para o Setor de Esporte e Lazer, com antecedência para compor os autos do processo 
Licitatório. 
 
A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços 
fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer 
serviço entregue comprovadamente adulterado ou contaminado. 
 
Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria prestação de serviços do 
objeto licitado.  
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O Município de Dom Viçoso reserva-se no direito de não receber os serviços em desacordo com o 
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a ata e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO 
O Preço desta contratação é o constante da planilha abaixo especificada: 
 

Lote 

(Linha) Descrição 

Capacidade do 

Veículo  Unid.  

Quant. 

Estimada 

Preço 

Unit. 

Preço 

Total 

2 

Prestação de serviços 
especializados em transporte de 
passageiros em Micro-ônibus com 
capacidade até 34 lugares para 
viagens fora do Município de Dom 
Viçoso 

Micro-Ônibus 
até 34 lugares 

KM 5.000 5,70 28.500,00 

3 

Prestação de serviços 
especializados em transporte de 
passageiros em ônibus com 
capacidade mínima de 40 lugares 
para viagens fora do Município de 
Dom Viçoso 

Ônibus de 40 
lugares 
 
 

 KM  10.000 5,70 57.000,00 

      85.500,00 

 

O valor total estimado desta contratação é de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil quinhentos 

reais).  
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da execução dos serviços, mediante 
apresentação da fatura/nota fiscal, sendo conferido pelo Setor requerente. 
Para a efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar as 
Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativas do INSS, FGTS e TRABALHISTA. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
Modificar o presente instrumento unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
Aplicar a legislação dos Contratos Administrativos na execução deste instrumento, como também 
resolver os casos omissos. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Publicar o extrato do Contrato. 
Rescindir o Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços constantes da descrição do objeto, item ou 
itens, com qualidade e pontualidade, conforme descrito no edital e seus anexos, referente ao 
processo administrativo que embasa este instrumento, em especial como consta na proposta 
ofertada, garantindo ainda ressarcir ao CONTRATANTE possíveis prejuízos financeiros apurados 
por desconformidade na execução pactuada. 

 

A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução contratual as condições técnicas de 
responsabilidade operacionais, produtivas e de licenciamento, às normas da Entidade da Classe e 
de outras concernentes e exigidas para o tipo de objeto contratado, sobre a prestação dos 
serviços, item ou itens do objeto do presente processo administrativo acima epigrafado, no que 
couber. 
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A CONTRATADA responde civil e criminalmente por danos e prejuízos devidamente apurados, 
que da execução ou inexecução do objeto contratado vier a causar, diretamente ou indiretamente, 

ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura 
desta ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Há previsão orçamentária nas unidades para fins de registro de preços a ser contratada, a qual 
será nominada por ocasião de cada contratação ou instrumento equivalente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a 

licitante e a adjudicatária que: 

Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de 

sua proposta; 

Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
Apresentar documentação falsa; 
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
Não mantiver a proposta; 
Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
Comportar-se de modo inidôneo; 
Fizer declaração falsa;  
Cometer fraude fiscal. 
A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação 
quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.  

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de 

atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total 

da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

Advertência; 

Multa de: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja 

entregue com atraso, limitada a incidência a 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a critério da 

Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, 

por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
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obrigação assumida. 

Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
O descumprimento dos prazos relativos à retirada da nota de empenho implicará na cobrança de 
multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da respectiva nota.  
As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração da Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
Sempre que não houver prejuízo para a Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, as penalidades 
impostas poderão ser transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da 
Prefeitura Municipal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera a Prefeitura 

Municipal, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente 

da estimativa de consumo indicada no respectivo Edital de Licitação.  

A empresa signatária desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações 

para com a Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da 

sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as 

partes, para todos os fins.  

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão 
licitante da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório.  

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Carmo de Minas para as questões resultantes do 

presente instrumento ou mesmo de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 

E assim, por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas o tudo presente, para que 
produza jurídicos e legais efeitos. 

Dom Viçoso, 08 de Dezembro de 2021. 

 

_________________________________ 

Francisco Rosinei Pinto  
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 

_________________________________ 

Roadstour Fretamento e Turismo EIRELI  
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________ 

 


