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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0303003/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2022 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2022, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA 

GRANDE/AL, E A EMPRESA VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE 

MONTAGENS MÓVEIS EIRELI. 

 

Tendo por Órgão gerenciador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE - ALAGOAS, com sede 

administrativa localizada a Rua Ubaldo Malta, 107, Centro, CEP: 57.540-000, Mata Grande, estado de 

Alagoas, inscrita no CNPJ sob o n° 12.226.205/0001-79, neste ato representada por seu chefe do 

executivo, o Sr. Prefeito Erivaldo de Melo Lima, brasileiro, casada, agente público, inscrito no CPF sob 

n° 325.858.614-49, portador da carteira de identidade RG n° 500005 SSP/AL, residente e domiciliado na 

Ubaldo Malta, S/N, Centro, MATA GRANDE/AL. Tendo por Órgão fornecedor beneficiário a empresa 

VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI, com o CNPJ sob n° 20.351.700/0001-38, 

localizada na Rod. BR 101 Sul – Km 6,2, s/n, Bairro Novo Nossa Senhora das Graças, Prazeres – Jaboatão 

dos Guararapes/PE, representada pelo Sr. José Ricardo Mota Rago, com CPF sob n° 767.730.977-53, 

Brasileiro e domiciliado nesta, fone: (81) 3479-6460/99514-9887, com endereço de e-mail: 

motalocaliza@gmail.com / licitacao37@gmail.com 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATA GRANDE/AL, conforme especificações e quantidades discriminadas 

no seu Anexo abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT MARCA VLR UNIT VLR TOTAL 

01 

Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo 

Furgão 

Especificação Técnica: Veículo furgão 

original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB 

SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não 

inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. 

total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de 

atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de 

atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos 

os equip. de série não especificados e 

exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da 

cabine e da carroceria será original, 

construída em aço. O painel elétrico interno, 

deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As 

tomadas elétricas deverão manter uma dist. 

mín. de 31 cm de qualquer tomada de 

Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve 

ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser 

feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no 

teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em 

base estampada em alumino ou injetada 

em plástico em modelo LED. A iluminação 

ext. deverá contar c/ holofote tipo farol 

Und. 01 

RENAULT 

MASTER L1H1 

AMBULÂNCIA 

2022 

R$ 

245.000,00 

R$ 

245.000,00 

mailto:motalocaliza@gmail.com
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articulado reg. manualmente na parte 

traseira da carroceria, c/ acionamento 

independente e foco direcional ajustável 

180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal 

do tipo barra linear ou em formato de arco 

ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores 

na parte traseira da AMB na cor vermelha, 

c/freq. Mín. de 

90 flashes por minuto, quando acionado c/ 

lente injetada de policarbonato. Podendo 

utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador 

acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 

W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. 

de megafone c/ ajuste de ganho e pressão 

sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; 

Sist. de rádio-comunicação em contato 

permanente com a 

central   reguladora.   Sist.   fixo   de   

Oxigênio (rede integrada): contendo 1 

cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em 

suporte individual, com cintas reguláveis e 

mecanismo confiável resistente a vibrações, 

trepidações e/ou capotamentos, 

possibilitando receber cilindros de 

capacidade diferentes, equipado c/ válvula 

pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e 

manômetro; Na região da bancada, possui 

uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 

e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão 

ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela 

ABNT. A climatização do salão deverá 

permitir o resfr/aquec. O compart. do 

motorista deverá ser fornecido c/ o sist. 

original do fabricante do chassi ou 

homologado pela fábrica p/ ar 

condicionado, ventilação, aquecedor e 

desembaçador. P/ o compart. paciente, 

deverá ser fornecido original do fabricante 

do chassi ou homologado pela fábrica um 

sist. de Ar Condicionado, c/aquecimento e 

ventilação tipo exaustão lateral nos termos 

do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade 

térmica deverá ser commín. de 25.000 BTUs e 

unidade condensadora de teto. Maca 

retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., 

com a cabeceira voltada para frente; c/ 

pés dobráveis, sist. escamoteável; provida 

de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que 

permitam perfeita segurança e desengate 
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rápido. Acompanham: colchonete. 

Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão 

de atendimento. Ambos posicionados 

próximos às bordas da maca, sentido 

traseira-frente do veículo. Confeccionado 

em alumínio de no mín. 1 polegada de 

diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, 

instalados sobre o eixo longitudinal do comp. 

através de parafusos e c/ 2 sist. De suporte 

de soro deslizável, devendo possuir 02 

ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser 

resistente a tráfego pesado, revestido com 

material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente 

de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de 

alta resistência, lavável, impermeável e 

antiderrapante. Armário em um só lado da 

viatura (lado esquerdo). As portas dotadas 

de trinco para impedir a abertura 

espontânea das mesmas durante o 

deslocamento. Armário tipo bancada para 

acomodação de equipamentos com 

batente frontal de 50 mm, para apoio de 

equipamentos e medicamentos, com 

aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de 

profundidade, com uma altura de 0,70 m; 

Fornecimento de vinil adesivo para 

grafismo do veículo, composto por (cruzes) 

e palavra (ambulância) no capô, vidros 

laterais e traseiros; bem como, as marcas do 

Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. 

 

02 

Ambulância Tipo A - Simples Remoção – 

Furgoneta Especificação Técnica: Veículo 

original de fábrica, 0 km,     adap.     p/     

AMB     SIMPLES     REMOÇÃO, 

Características gerais: Veículo tipo furgoneta 

com carroceria em aço ou monobloco e 

original de fábrica Zero km Equipamentos 

Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; 

Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com 

isolamento térmico em poliuretano, interno 

em poliestireno, com fechos interno e 

externo, resistentes e de aberturas de fácil 

acionamento; Dimensões: Comprimento 

total mínimo = 4.000 mm Distância mínima 

entre eixos = 2.600 mm Capacidade mínima 

de carga = 650 kg Comprimento mínimo do 

salão de atendimento = 1.600 mm Altura 

interna mínima do salão de atendimento = 

Und. 03 

FIAT FIORINO 

ENDURANCE 

AMBULÂNCIA 

2022 

R$ 

129.666,00 

R$ 

388.998,00 
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1.200 mm Largura interna mínima = 1.000 mm 

Largura externa máxima = 2.000 mm; Motor: 

Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = Flexível 

(Gasolina e/ou Etanol em qualquer 

proporção) ou Diesel; Potência de pelo 

menos 85 cv Torque de pelo menos 12,0 

kgfm³ Cilindrada mínima = 1.300 cc Sistema 

de Alimentação = Injeção eletrônica; 

Abastecimento de Combustível: 

Capacidade mínima = 48 litros; Freios e 

Suspensão: Freio com Sistema Anti- Bloqueio 

(A.B.S.) nas quatro rodas; Freio a disco nas 

rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas 

rodas traseiras; Suspensão dianteira 

independente, com barra estabilizadora; 

Suspensão traseira: o veículo deverá estar 

equipado com conjuntos compatíveis de 

molas, barras de torção ou suspensão 

pneumática ou hidráulica. Os componentes 

deverão possuir um dimensionamento que 

exceda a carga imposta em cada membro. 

Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as 

molas do veículo deverão ser as de menor 

deflexão. Somente serão permitidas 

correções aprovadas pelo fabricante de 

chassi ou monobloco, para compensar 

deflexões indevidas além das tolerâncias 

permitidas Não serão permitidas correções 

devido ao desbalanceamento. O veículo 

deverá ser entregue balanceado. O 

conjunto das suspensões dianteira e traseira 

deverá possuir eficácia/eficiência 

satisfatórias quanto à redução das 

vibrações/trepidações originadas da 

irregularidade da via de circulação e/ou 

carroceria, reduzindo adequadamente, as 

injúrias que por ventura viriam a acometer o 

paciente transportado; Direção: Direção 

hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, 

original de fábrica; Transmissão: : Original do 

veículo, 

com montagem de bateria de no mínimo 

60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 

Sistema elétrico dimensionado para o 

emprego simultâneo de todos os itens 

especificados do veículo e equipamentos 

quer com a viatura em movimento quer 

estacionada, sem risco de sobrecarga no 

alternador, fiação ou disjuntores; Conjunto 
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sinalizador eletrônico acústico visual - 

Interna: Natural e Artificial, tanto para a 

cabine, quanto para o compartimento de 

atendimento. Sinalizador visual em barra 

com 04 cúpulas de policarbonato 

translúcido com tratamento UV em LED de 

alta potência na cor vermelho; Sinalizador 

Acústico: Amplificador de no mínimo 100 W 

RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) 

tons distintos, resposta de frequência de 300 

a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) 

metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; 

Laudo que comprove o atendimento à 

norma SAE J1849, no que se refere a 

requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes 

eletrônicas com um único autofalante; 

Adaptação do compartimento traseiro: 

Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película 

opaca; e faixas transparentes; janela lateral 

corrediça com película opaca, e faixas 

transparentes. Divisão entre a cabina e o 

compartimento do paciente em aço, ABS 

Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-

estinguível, com desenho que permita no 

lado da maca se ter no mínimo 1,8 m de 

comprimento dotada de janela de 

comunicação entre a cabine e o 

compartimento traseiro; Nivelamento do 

piso em compensado naval, se necessário; 

Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila 

Butadieno em peça única revestindo 

também as laterais; Suporte para oxigênio 

na esquerda ao lado do banco; Banco 

para 2 pessoas, estrutura tubular, com 

assento estofado em courvin cinza claro e 

cintos de segurança na esquerda do 

veículo; 1 luminária fluorescente 15 w 12vcc 

ou em Led; Suporte de soro e sangue sobre 

a cabeceira da maca; Ar Condicionado 

mínimo de 12.000 BTU´s no compartimento 

traseiro/paciente, original do fabricante do 

chassi ou homologado pela fábrica, 

contando com um sistema de Ar 

Condicionado quente/frio e ventilação nos 

termos do item 5.12 da NBR 14.561. 

Ventilador/exaustor; Maca retrátil 

Totalmente confeccionada em duralumínio; 

instalada longitudinalmente no salão de 

atendimento; com no mínimo 1.800 mm de 
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comprimento, com a cabeceira voltada 

para frente do veículo; com pés dobráveis, 

sistema escamoteável; provida de rodízios 

confeccionados em materiais resistentes 

a oxidação, 

com pneus de borracha maciça e sistema 

de freios; com trava de segurança para 

evitar o fechamento involuntário das pernas 

da maca quando na posição estendida, 

projetada de forma a permitir a rápida 

retirada e inserção da vítima no 

compartimento da viatura, com a utilização 

de um sistema de retração dos pés 

acionado pelo próprio impulso da maca 

para dentro e para fora do compartimento, 

podendo ser manuseada por apenas uma 

pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos 

de segurança fixos à mesma, equipados 

com travas rápidas, que permitam perfeita 

segurança e desengate rápido, sem riscos 

para a vítima. Deve ser provida de sistema 

de elevação do tronco do paciente em 

pelo menos 45 graus e suportar neste item 

peso mínimo de 100 kg; Suporte para soro; 

Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 l; 

válvula com 2 saídas, fluxômetro com 

umidificador, chicote e máscara. A 

distribuição dos móveis e equipamentos no 

salão de atendimento deve prever: As 

paredes internas, piso e a divisória deverão 

ser em plástico reforçado com fibra de vidro 

laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno 

auto-estinguível, ambos com espessura 

mínima de 3mm, moldados conforme 

geometria do veículo, com a proteção 

antimicrobiana, tornando a superfície 

bacteriostática. Fornecimento de vinil 

adesivo para grafismo do veículo, composto 

por (cruzes) e palavra (ambulância) no 

capô, vidros laterais e traseiros; bem como, 

as marcas do Governo Municipal, SUS e 

Secretaria Municipal Saúde. 

TOTAL 
R$ 

633.998,00 

 

1.2. O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente 

esteja prevista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
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2.1. Integram a presente Ata de Registro de Preços na qualidade de Órgãos Participantes:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS  

3.1. O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, em caso de contratação, deverá após ordem de serviço, de imediato 

fornecer os serviços consoantes dos prazos estabelecidos no termo de referência. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O valor global desta ATA é de R$ 633.998,00 (Seiscentos e trinta e três mil novecentos e noventa e oito reais). 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

5.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços terá o prazo de validade de 12 (doze) meses, contados 

de sua assinatura a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis. 

5.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 

advir, facultando-se a realização de licitação específica para a serviço pretendida, sendo assegurado ao 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO a preferência de serviços em igualdade de condições. 

5.1.1.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo FORNECEDOR 

BENEFICIÁRIO, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for igual ou superior ao 

registrado. 

5.3. Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições 

contidas no Edital de licitação, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

que para este fim poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção 

de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

6.1.1. Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, o nome do 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações do objeto registrado; 

6.1.2. Encaminhar cópia da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes; 

6.1.3. Observar para que, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, sejam mantidas por parte do 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

6.1.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de Preços Registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

6.1.5. Consultar o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado a órgão 

ou entidade de outra esfera de Governo que externe a intenção de aderir à presente Ata de Registro de Preços; 

6.1.6. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de Registro 

de Preços. 

6.2. Constituem obrigações do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.2.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva Nota de Empenho e assinar o contrato no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação; 

6.2.2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a órgão ou 

entidade de outra esfera de Governo que venha a manifestar o interesse de aderir à presente Ata de Registro de 

Preços devendo observar os seguintes critérios: 

6.2.2.1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta ARP não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

6.2.2.2.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 

ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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6.2.3. No caso de contratação:  

6.2.3.1. Executar os serviços constante do Anexo Único desta Ata de Registro de Preços; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

7.1. O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO deve apresentar, após a entrega do objeto registrado, nota fiscal emitidas e 

entregues ao gestor responsável, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada da comprovação de 

regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de 

seu domicílio ou sede e certidão negativa de débitos trabalhistas. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

8.1. Os preços poderão ser revistos, por solicitação do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, na hipótese de manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preços. 

8.2. É vedado ao FORNECEDOR BENEFICIÁRIO interromper o fornecimento do objeto registrado enquanto aguarda 

o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas nesta Ata de 

Registro de Preços e no Edital de licitação. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES  

9.1. O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO que, por qualquer forma, não cumprir as normas desta Ata de Registro de 

Preços está sujeito às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do Decreto 

Estadual nº 4.054/2008: 

9.1.1. Advertência;  

9.1.2. Multa; 

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas; 

9.1.4. Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do 

Estado de Alagoas; 

9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9.2. As sanções previstas nos subitens 9.1.1., 9.1.3., 9.1.4. e 9.1.5. desta Ata de Registro de Preços poderão ser 

aplicadas juntamente com a sanção de multa. 

9.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas da Ata de 

Registro de Preços celebrada. 

9.4. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 

9.5. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em 

licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, 

sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

9.5.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO permanecer 

inadimplente; 

9.5.2. Por até 12 (doze) meses, quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO falhar ou fraudar na execução da Ata de 

Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

9.5.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

9.5.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços; ou 

9.5.3.2. For multado, e não efetuar o pagamento.  

9.6. O prazo previsto no item 9.5.3. Poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

9.7. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do 

Estado de Alagoas são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas 
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Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado 

de Alagoas, sendo aplicadas, por igual período. 

9.7.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista 

dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

9.7.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em 

vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os 

prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento 

aplicadas. 

9.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em 

relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, quanto à 

Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 

CLÁUSULA DEZ – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços serão cancelados de pleno direito, conforme a 

seguir: 

10.1.1. Por iniciativa do ORGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

10.1.1.1. Descumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 

10.1.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou ainda, pela recusa da 

assinatura do contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

10.1.1.3. Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese de estes se tornarem superiores àqueles praticados 

no mercado; 

10.1.1.4. Houver razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

10.1.1.5. Der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.1.6. Incorrer em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente desta Ata de 

Registro de Preços; 

10.1.2. A pedido do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, quando comprovada a ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

10.1.2.1. A solicitação do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 

penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia, nos termos da Lei Federal n° 

8.666/1993. 

10.1.3. Por acordo entre as partes, quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, mediante solicitação por escrito aceita 

pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu origem ao 

Registro de Preços ou de cumprir as cláusulas e condições desta Ata de Registro de Preços. 

10.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência, 

Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. 

10.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o Preço 

Registrado na data de publicação na imprensa oficial. 

CLÁUSULA ONZE – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

11.1. A presente Ata de Registro de Preços fundamenta-se: 

11.1.1. Federal nº 10.520/2002; 

11.1.2. A Lei Complementar nº 123/2006; 

11.1.3. Na Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Estadual nº 5.237/1991; 
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11.1.4. Decreto Federal 7.892/2013 

11.2. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se aos termos do Processo nº 0303003/2022 especialmente: 

11.2.1. Do Edital do Pregão Presencial SRP; 

11.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DOZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outra esfera de Governo, 

mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 

respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 

relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

12.2. A contratação com o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, após a indicação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR do 

Registro de Preços, será formalizada pelo órgão contratante, por intermédio de termo de contrato, carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento 

equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

13.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Mata Grande - AL, que prevalecerá 

sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

Contrato. 

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Mata Grande/AL, em 17 de maio de 2022. 

 

 

 

___________________________________________ 

ERIVALDO DE MELO LIMA 

PREFEITO MUNICIPAL 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

___________________________________________ 

VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS 

EIRELI  

José Ricardo Mota Rago  

FORNECEDOR REGISTRADO 

 

 

 


