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PREFEITURA MUNIGIPAL DE GABIXI

PROCURADORIA GERAL MUNICTPAL

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE CABIXI-RO E A EMPRESA
ATTHOS TERCERIZAÇÕES DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS EIRELI.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 135/2022
CoNTRATO No 01412022

End.: Av. Tamoios, no 4031 - Centro - CEP 76.9ú{oo - Fone: (69) 3345-2353

Aos Dezoito dias do mês de fevereiro de 2022, PREFEITURA MUNICIPAL

DE CABIXI-RO, inscrito no CNPJ/MF sob o n" no 22 855 159/0001-20' com

i"O" n, Av. Tamoios 403í - Cabixi - RO, neste ato representado pelo

Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor IZAEL DIAS MOREIRA'

brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município

de Cabixi, na Rua Púaguaras, 2950, portador do CPF n" 340 617 382-91 e

ào nc sâz zao SSP/Ào, doravante denominado- GoNTRATANTE, e de

ãútà r.ao, a empresa ATTHos TERCERIZAÇÕES DE MAoulNAs E

eoutparueruros.ElREL|doravantedenominadasSimplesmente
õôNfnnfnon, inscrita no CNPJ/MF sob o no 32 545'86'1/0001-41'

estabelecida A Avenida Mario Palma, no 503' Bairro Ribeirão do Lipa' na

cidadedeCuiabá-MT,nesteatorepresentadapeloseuadministrador
Senhor MATHEUS FIGUEIREDO CHATEBRIAND DIAS, portador da

õedula de ldentidade n" 23775335' expedida pela SESP/MT e do CPF no

ósOaa+O+t-tO, em face da classificação das propostas apresentadas no

Preoão oara Reqistro de Preços no 05812021' tem como -obieto;cóirinÀreçEo DE EIúPRESÀ PARA EVENTUAL PRESTAÇAo DE

s-eiviço oÊ loceÇÃo cAMINHÃo G-qLN-cH-o. coM PRANcHA'

nÉrnci EScAVADEIú, MlNl cARREGADEIRA, PÁ cARREGADEIRA'

É§cevaoerna HIDRAULIcA, rRAroR ESTEIRA' cAM1NIâ9
álsculanre, cAMINHoNETE y. ABERTA, CAMINHAo

õolrapacraooR Llxo, CAMINHÃo PIPA', através de suas

secretarias.,,constantes do Anexo l do Edital do Pregão para Registro 
_de

Éreços no 05812021, que passa a fazer .parte- 
integrante desta ATA DE

neêisrno DE PREÇoS, nos termos da Lei no 10 520, de 17 de julho de

zoOz, Oos Decretos í"s 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3 693' de 20 de

ãezembro de 2OOO, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3 931,de 19 de setembro

ãÀ zoor e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a

modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços' e no que couber'

á. l"i n" 8.666, d; 2 í de junho de '1 993, atualizada, e demais normas

legais aplicáveis, bem comô o processo administrativo, n' 135.?9??"1? /^ 
',

Piefeitura Municipal de Cabixi, mediante as cláusulas e condrçoe r 
)

seguintes: à-
CLÁUSULAI.DOOBJETO

Cabixi - RondÔnia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
PROGURADORIA GERAL TUUNICIPAL

A presente Contrato tem por objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO
COMPACTADOR LIXO', por um período de três meses.

CLÁUSULA It . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura. Podendo ser prorrogado se houver interesse da
Administração e do fornecedor.

2.í Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a
Prefeitura Municipal de Jaciara não será obrigado a utilizar-se dos serviços
referido na Cláusula I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem
que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às sociedades
empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto,
garantidos às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAçÃo DA ATA DE REGISTRo DE PREÇos
A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal
de Jaciara, para gue este autorize e indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados.

3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor (es) signatário(s) da
presente Ata de Registro de Preços está especiflcado no Anexo I, do Edital
do Pregão n' 05812021 , de acordo com a respectiva classificação.

3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os
aspectos relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão
no 05812021.

3.3 Em cada fornecimento, o preÇo unitário a ser pago será o constante da
proposta de preços apresentada, no Pregão no 05812021, pela sociedade
empresária detentora da presente Ata, neste caso o valor do contrato é de
RS 44.700,00 (quarenta e quaÍo mil e setecentos reais), sendo o valor
mensal de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais)

CúUSULA IV. DO LOCAL

End.: Av. Tamoios, no 403'l - Centro - CEP 76.994-000 - Fone: (69) 3345-2353
Cabixi - Rondônia



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
PROGURADORTA GERAL ÍIIIUNICI PAL

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de
Registro de Preços deverão ser realizadas em espaços físicos e instalaçÕes
adequadas.

CúUSULAV.DOPAGAMENTO
5.í A Contratada deverá apresentar a Nota fiscal/fatura após a solicitação
dos serviços, devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da data da fatura;

End.: Av. Tamoios, no 403'1 - Centro - CEP 76.994-000 - Fone: (69) 3345-2353
Cabixi - RondÔnia

5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante
ordem bancária, a ser eÍetivado no banco, agência, e conta-corrente,
explicitados em sua Proposta de Preços.

5.3 A SEMOSP da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO reserva-se o

direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em
desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência -

Anexo I do Edital de Pregáo.

5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento
ficará pendente, até que o mesmo providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização
da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Cabixi-RO.

cúusuLA vr - DAS coNDlÇOES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 A prestação dos serviços será efetuada após expedição de regular nota
de empenho pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, "requisição
de serviço", na qual deverá (ao) ser indicado (s) local (is) para prestação
dos serviços.

6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitaçâo da necessidade de
prestação dos serviços, emitida pelo Órgâo solicitante, deverá colocar na

cópia, que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a

recebeu, além da identificação de quem a recebeu.

6.3 A cópia da solicitaçáo, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao
Órgão requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo.

6.4 Realizar o serviço no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data ^do recebimento da Ordem de Serviço de locação do objeto da lacitação,.)
(requisição do serviço) .í



PREFETTURA MUNICIPAL DE CABIXI
PROCURADORIA GERAL iNUNICIPAL

6.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados,
durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VII . DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla

defesa, aplicar às detentoras desta Ata, segundo a gravidade da falta
cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sançÕes

legalmente cabíveis:

a) advertência, por escrito;
b) multa equivalente a 1oo/o (dez por cento), pela recusa da entrega

dos serviços ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada

sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias

corridos, contado do recebimento da notiíicação;
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimenlo

de contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara, por um prazo de até 02

(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da

natureza e gravidade da falta cometida;
d) declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a União,

Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou

nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso

XlV, do art. 4o, da Lei no 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de ate 5 (cinco)

anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea "b" desta Cláusula e demais
cominações legais, conforme determina o art. 70, da Lei em comento.

7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou

reconhecida força maior, devidamente, justificado e aceito pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, a licitante detentora desta Ata

ficará isento das penalidades supra.

7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, no prazo de 10 (dez) dias

corridos, contados do recebimento da notificação ou, quando da efetiva

contrataÇão, descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela

Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos
dos §§ 2" e 3o, do art. 86, da Lei n" 8.666/93, com suas posteriores

alteraçóes.

7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula seráo formalmente motivadas
nos autos do processo e serão independentes entre si, podendo ser 

^aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções^ í )cabíveis. §-

End.: Av. Tamoios. no 403í - Centro - CEP 76.994-000 - Fone: (
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PREFEITURA MUNIC!PAL DE CABIXI
PROGURADORIA GERAL MUN!CIPAL

CLAUSULA VIIX - DA AUTORIZAçÃO PARA AQUISIçÃO
A aquisiçáo de serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será
autorizada, em todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI ou,
na hipótese prevista na cláusula lll pelo órgão requisitante.

8.'l As emissÕes de AutorizaçÕes de aquisição, suas retificaçÕes ou
cancelamentos, totais ou parciais, serão, igualmente, autorizadas pela
Prefeitura Municipal de Jaciara ou pelo Órgão requisitante ao qual tenha
sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços.

CLAUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
Ficara responsável pela fiscalizaçáo do presente contrato o fiscal de
contrato da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, aos quais
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisiçôes, que de
tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei n" 8.666/93,
com suas ulteriores alteraçôes.

cúusuLA x - DA DorAçÃo onçnmeNrÁnn
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correráo à

conta das seguintes Dotaçôes Orçamentárias:
Unidade Orçamentária
0800 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Pro.ieto Atividade
2.048 - Manutençáo das Atividades da SEMOSP
Elemento da Despesa
33.90.39 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA XI . DAS DISPOSIçOES FINAIS
lntegram esta Ata o Edital de Pregão para Registro de Preços no05812021 ,

seus Anexos e a Proposta de Preço da sociedade empresarial: ATTHOS
TERCERIZAÇÔES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, NO

mencionado certame.

'12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei no 10.520, de
17 de julho de 2002, Decretos no 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de
20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de
setembro de 200í e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e no que couber com a
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda
a lei complemenlar e 12312006.

CLÁUSULA XIII . DA PUBLICAçÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI providenciará a publicação, do
extrato, desta Ata de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios,
no prazo de ate vinte dias da data de sua assinatura.

End.: Av. Tamoios, no 4031 - Centro - CEP 76.994-000 - Fone: (69) 3345-2353
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Nome
CPF:

PREFEITURA MUNlCIPAL DE CABIXI
PROCURADORIA GERAL MUNIGIPAL

CúUSULA XIV - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questÕes relacionadas com o Contrato
vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro
da Justiça Comum, da Comarca de Colorado do Oeste - RO, excluindo, por
mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido
amigavelmente.

Cabixi-RO, 18 de fevereiro de 2022

ATTHOS TERCETRIZACOES DE MAQUtNAS l'_'111t 9: lg'I_19'_r.lr:lp!Í 
ÀrÍH^os_ÍER(ErRrzaco€s

EEQUtPAMENTos:32s4s86looor41 B:I§:11f,::oo!fftrU";r25458ó)0mr4l

ATTHOS TERCERIZAÇÔ ES DE MAOUINAS E EOUIPAMENTOS EIRELI
CONT ADO

PREFEITURA MUNICI BIXI.RO
coN

Francisco Lopes da Silva
Advogado

OAB-RO n" 3772

Testemunhas

Nome
CPF:

End.: Av. Tamoios, no 4031 - Centro - CEP 76.994-000 - Fone: (69) 3345-2353
Cabixi - RondÔnia
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PREFEITURA MUNlCIPAL DE CABIXI
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO NO 01412022

PROCESSO No 't35/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

CONTRATADO: ATTHOS TERCERIZAÇÔES DE MAOUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a CONTRATAçAo DE EMPRESA

PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAçÂO GAMINHÃO

COMPACTADOR LIXO,

LEGISLAçÃO: O presente contrato é regido pela Lei n" 10.520, que regulamentam a

modalidade do Pregâo e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lêi no

8.666, de 21 dejunho de 1993.

PRAZO O prazo de duração da presente contrataÉo e de 03 (tres) meses, com início

das atividades de 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço pela

contatada, ficando a cítério da administraÇão a prorrogaÉo por igual período.

VALOR: A Contratante pagaé a Contratâda o valor dê RS 214.700,00 (quarenta e

quatro mil e setecentos reais), sendo o valor mensal de R$ 14.900,00 (quatoze mil e

novecentos rêais).

ORÇAMENTO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da

FORO: Comarca de Colorado do Oeste t-,

PREFEIT AL E CABIXI
I

t
CONTRATADA

EIR EL I

ATTHOS TERCERIZAÇÔES DE IVIAQUINAS E EQUIPAIVIENTOS

End.: Av. Tamoios, no4031 - Centro - CEP 76.994-000 - Fone:(69) 3345-2353
Cabixi - RondÔnia

segu inte programaçáo:
Unidade Orçamentária
0800 - SecÍetaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Projeto Atividade
2.048 - ManutenÇão das Atividades da SEMOSP
Elemento da Despesa
33.90.39 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica

DATA. 18t0212022

CONTRATANTE:



oRDEM DE SERVrço

Tendo em vista a celebração do Contrato no Ot4/2022, oriundo doprocesso administrativo.no 
.13-5l2ozz, i"l"uáão entre a ,REFEITURAMUNI.I,AL DE cABrxr-Ro, to_càíz-aoa-'nà-À"r]' iã roios no 403 1 rnscritano cNpr no 22.855.15gt0oôçzó,i;;;;;'ffi 

a empresa;
> ATHos reRceRrÇÕes.DE_ MAeurNAs E EeurpAMENTos ErRELr,tocalizada na Av. Mario_palma--il í0; Barrro Ribeirão do Lioa.Cuiabá MT, inscrita no CNpt: gz.s+ÉlãOüOoO1_41, que tem oorfinatidade Contratação_ D" Ér;;;;.êiÉ,.iurirua. para EvenruatprestaÇão De serviio oe r_ocáiâoõ"tãil"innao compactador De

Diante da normalidade do processo adotado para a contratação,autorizo a empresa- supracitada acima a 
-inrcrar 

a execução dosserviços no 28/02/2022.

PREFETTURÁ AAUNICIPÁL DE CÁBIXT
ESTÁDO DE RONDóNIÁ

PODER EXECUTTVO

Determino que continuem sendo observadas as normas técnicase a legislação em vigor.

bixi o oe revefeiro de 2022

IZAFID
t

Profeitura Municipal de Cabixi -Áv.:-T-amoios, 4gg7 Cabki RO CEp: 76.994{00Fones: (69) 345 235U23o8 E_mait: pr.tJo-iifruj.*r.0,



PREFEITURÁ AAUNICTPÁL DE CÁBIXI
ESTÁDO DE RONDôNIÁ

PODER EXECUTIYO

oRDEM DE SERVrço

Tendo em vista a celebração do Contrato no OL4/2O22, oriundo doprocesso administrativo_no 13-512022, celebiado 
"rt;; ;ii+;iiúüMU NICIPAL DE cABIxI-Ro, toca íiz-ada'nu--À-ri' i. roios no 403 1 Inscritano CNPJ no 22.855.15l/OOOL_2O, 

" 
Oà ortià-fuáo a empresa:

> ATHOS TERCERIçÔES.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI,Iocalizada na Av.. Mario palmi n" SOi Bairro Ribeirão do Lioa.Cuiabá MT, inscrta no CNpJ: :z.sqÉ.àoiÀôor_ài, qr";;r"#;finatidade Contratação_ oe empreia-r![âciarizaoa-i;; Ê;;;ü;I,restaÇão De Serviço De Locação ó" õãàinnao c"r;;.à;;;'ô;

Diante da normalidade do processo adotado para a contratação,autorizo a empres_a_ supracitada acima a tnlctar a execução dosserviços no 28/02/2A22.

Determino que continuem sendo observadas as normas técnicase a legíslação em vigor.

IZAELD
Prefeito

Prefeitura Municipal de Cab Tamoios,

,25 e feverei de 2022

4887 Cablri RO CEp: 76.994_000

xt-

cl al.
IRA

Fones: (69) 345 235312308 E-mail: preícabixi@bol.com.br


