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Ata de Registro de Preços n®______________
Pregão Presencial ns_________________
Validade: 12(doze) Meses.

Pelo presente instrumento, a Câmara Municipal de Eusébio, inscrito no CNPJ/MF sob o
ns __________ , com sede a Av. Eduardo, Sá, Centro, Eusébio - Ceará, neste ato
representado pelo Presidente, Sr. ______________, aqui denominado de
CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão 
Presencial n? 2019.02.15.01CME, bem como, a respectiva homologação datada em
__.__.____, Resolve registrar os preços da empresa signatária, no valor abaixo
estimado, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo às condições 
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de 
Preços, em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial n22019.02.15.01CME, 
sujeitando-se as partes às normas constantes do Decreto Federal n̂  7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, da Lei ne 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e da Lei 10.520, de 
17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para prestação de serviços
de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e 
internacional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Eusébio, 
conforme informações contidas no Termo de Referência., tudo conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital do processo licitatório
n92019.02.15.01CME, no qual restaram classificados em primeiro lugar os licitantes 
signatários.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA -  DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Câmara Municipal de Eusébio no seu 
aspecto operacional e nas questões legais.
CLÁUSULA QUINTA -  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
5.1. Os preços registrados, encontram-se elencados no Anexo III da presente ata, em 
ordem de classificação das propostas.
CLÁUSULA SEXTA -  DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
6.1. Os serviços objeto do presente registro de preços quando eventualmente 
contratados, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na 
legislação pertinente, deverão ser realizados nos locais indicados na autorização de 
fornecimento.
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6.2. Do Prazo e Local de Entrega: Os serviços licitados deverão ser entregues no prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas a contar da expedição da ordem de serviço/compra, 
na Presidência da Câmara Municipais, localizado na Av. Eduardo Sá, 50, Centro, em 
Eusébio/CE.
6.2.3. Os serviços licitados deverão obedecer a um cronograma de entrega, a partir das 
características que se apresentam nos quantitativos discriminados na ordem de 
compra/autorização de fornecimento pela administração, no local indicado na 
autorização de fornecimento pela administração.
6.2.4. Os serviços serão recebidos por servidor designado e responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato.
6.2.5. A contratada deverá entregar as passagens no horário das 08h às 12h, de 
segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos itens fora do 
expediente de trabalho.
6.2.6. O fornecimento dos serviços licitados poderá ser feito de forma fracionada ou 
em sua totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo 
de contratação, mediante a expedição de periódicas ordens de compras/serviço, pela 
Câmara Municipal, constando a quantidade das passagens, conform ordem de 
compra/serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA -  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
7.1. A empresas detentora do preço registrado poderão ser convocadas a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento 
convocatório, nesta ata e seus Anexos, e na legislação pertinente.
7.2. As contratações dos serviços registrados neste instrumento serão efetuadas 
através de ordem de compra/serviço, emitida pela Câmara Municipal, contendo: o n? 
da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o 
endereço e a data de entrega.
7.3. Poderão também ser firmados termos de contratos decorrentes desta Ata de 
Registro de Preços, que serão tratados de forma autônoma e se submeterão 
igualmente a todas as disposições constantes da Lei ns 8.666/93, inclusive quanto às 
prorrogações, alterações e rescisões.
7.4. Este instrumento não obriga a Câmara Municipal a firmar qualquer contratação, 
nem mesmo nas quantidades estimadas (se houver), podendo ocorrer licitações 
específicas para prestação dos serviços, objeto da presente licitação, obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições.
7.5. A Ordem de compra/serviço de fornecimento será encaminhada ao fornecedor 
que deverá assiná-la e devolve-la a Câmara Municipal no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.
7.6. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a 
ordem de compra/serviço de fornecimento, sem prejuízo das respectivas sanções 
aplicáveis, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, 
respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 
classificado.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
8.1. A Contratada será remunerada pelo regime de Taxa por Transação.
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8.2. Por esse regime, a Contratante pagará à Contratada uma taxa para cada serviço 
solicitado, autorizado e efetivamente emitido por passageiro, que será a única 
remuneração devida pela contratação da prestação dos serviços.
8.3. Por sua vez, a Contratada se obriga a repassar a Contratante o valor das comissões 
que lhe são pagas pelas companhias aéreas, relativas ao fornecimento das passagens 
aéreas, devendo comprovar documentalmente o montante dessas comissões.
8.4. Para efeito de pagamento, será considerada uma transação, para cada passageiro:
8.5. A emissão de bilhete de passagem aérea no âmbito nacional ou internacional, de 
ida e volta quando por uma mesma transportadora. Em se tratando de 
transportadoras diferentes serão consideradas duas transações e passagem rodoviária 
ou ferroviária no âmbito nacional e internacional.
8.6. A emissão de qualquer bilhete de passagem somente ida ou somente volta.
8.7. A reemissão de qualquer bilhete decorrente de remarcação de sua não utilização.
8.8. O valor a ser pago pela Contratante por cada autorização, bilhete ou 
voucheremitido será o valor do serviço adquirido, liquido de comissões pagas por 
companhias aéreas (quando houver), acrescido do valor da Taxa por Transação, que 
pode ser calculado utilizando-se da seguinte fórmula:
F = VP -  VC + TT + TE + SC (se for o caso), onde:
VF = Valor da Fatura (valor a ser pago);
VP = Valor da Passagem Aérea;
VC = Valor da Comissão paga pela companhia aérea à agência contratada;
TT = Valor da Taxa por Transação;
TE= Valor da Taxa de Embarque;
8.9. Os pagamentos serão realizados após a execução dos serviços, com a devida 
documentação fiscal.
8.10. Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do 
equilíbrio econômico - financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos 
custos venha a ser devidamente comprovado, por meio de planilha analítica e 
documentação hábil.
8.11. Os objetos fornecidos serão atestados e pagos, respectivamente, pela Câmara 
Municipal, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo de Contrato -  
segundo modelo constante em anexo deste edital.
8.12. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da nota fiscal, diretamente pela Câmara Municipal.
8.13. Os pagamentos somente poderão ser realizados com a devida apresentação das 
certidões de regularidade fiscal e trabalhista.
8.14. Reajuste: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste.
8.15. Reequilíbrio Econômico-Financeiro: Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 
poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e 
termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 
os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração 
do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
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'd" da Lei Federal n2 8.666/93, alterada edo contrato, na forma do artigo 65, 
consolidada.
8.15.1. Os preços registrados que sofrerem reajuste/reequilíbrio não ultrapassarão aos 
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 
registro.
8.15.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 
Câmara Municipal solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do 
preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.
8.15.3. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Câmara Municipal 
convocará as demais empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os 
fornecedores classificados, respeitado as condições de fornecimento, os preços e os 
prazos do primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderá 
ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.
8.15.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da 
Câmara de Eusébio.
CLÁUSULA NONA -  DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
9.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
9.1.1 A Contratada assumirá o compromisso de envidar todo o empenho e a dedicação 
necessários ao fiel e adequado cumprimento assumido com a Câmara Municipal, 
ficando obrigada a:
9.1.1. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, 
não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade pela 
execução dos serviços.
9.1.2. Operar com as companhias aéreas que atuam regularmente nos mercados 
regional, nacional e companhias internacionais, com hotéis, locadoras, transportadoras 
terrestres e ferroviárias, seguradoras e demais prestadores de serviços correlatos ao 
objeto do contrato.
9.1.3. Repassar para Câmara Municipal (na sua totalidade) o valor das comissões 
recebidas das companhias aéreas, relativas aos bilhetes emitidos. Do valor de cada 
bilhete deverá ser subtraído o correspondente valor da comissão, devendo a 
Contratada comprovar documentalmente o valor das comissões.
9.1.4. Cancelar os bilhetes emitidos, desde que solicitados pela Contratante em tempo 
hábil.
9.1.5. Reembolsar, por solicitação da Contratante, encaminhada a Contratada por meio 
de oficio, o valor das passagens aéreas emitidas, pagas e não utilizadas, deduzidos os 
valores referente às multas cobradas pelas companhias aéreas.
9.1.6. Disponibilizar serviço de plantão 24 (vinte e quatro) horas, possibilitando a 
efetiva solução para eventuais problemas decorrentes da prestação de serviços, bem 
como dar suporte a atendimentos emergenciais que extrapolem os dias/horários 
determinados.
9.1.6.1. Disponibilizar para a Contratante relatórios gerenciais que possibilitem o maior 
controle sobre o fornecimento e utilização das passagens aéreas e serviços correlatos.
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9.1.7. Executar o objeto contratual em conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos na proposta.
9.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
9.1.9. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 
prepostos envolvidos na execução do contrato.
9.1.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
9.2. São responsabilidades do Fornecedor ainda:
a) toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a 
Câmara Municipal de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
b) toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta a Câmara Municipal por 
autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento 
a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais 
serão reembolsadas a Câmara, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de 
qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
9.2.1. O fornecedor detentor do registro autoriza a Câmara Municipal a descontar o 
valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas 
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
9.2.2. A ausência ou omissão da fiscalização da Câmara Municipal não eximirá o 
fornecedor das responsabilidades previstas nesta Ata.
9.3. A falta de quaisquer dos serviços cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má 
execução ou inexecução do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a 
que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas. 
CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA
10.1. A Câmara Municipal obriga-se a:
10.1.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, 
consoante estabelece a Lei no 8.666/93.
10.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual.
10.1.3. Providenciar os pagamentos à Contratada, à vista das notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas, pelo setor competente.
10.1.4. Solicitar junto à Contratada por meio de ofício, o reembolso de valores pagos 
relativos a bilhetes emitidos e não utilizados.
10.1.5. Solicitar em tempo hábil o cancelamento de bilhetes emitidos, que não serão 
utilizados.
10.1.6. Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada na 
execução dos serviços.
10.1.7. Acompanhar e fiscalizar por meio de servidor especialmente designado para
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ventura observadas, solicitar à Contratada providências visando às correções 
necessárias.
10.1.8. Emitir atestados de capacidade técnica quando solicitados.
10.1.9. Aplicar as penalidades previstas no Edital e no presente instrumento, na 
hipótese de a Contratada não cumprir no todo ou em parte o contrato, mantidas as 
situações normais de disponibilidade e volume dos serviços, arcando a referida 
Contratada com quaisquer prejuízos que tal ato venha acarretar a Administração.
10.1.10. Ter acesso a relatórios gerenciais que possibilitem o maior controle sobre o 
fornecimento e utilização das passagens aéreas e serviços correlatos.
CLÁUSULA ONZE -  DA ALTERAÇÃO DA ATA
11.1. A presente ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no artigo 65 da Lei n̂  8.666, de 1993.
CLÁUSULA DOZE -  DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 
seguintes situações:
12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei n  ̂8.666, de 1993.
12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
12.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.
12.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original.
12.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
12.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.
12.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa.
12.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:
12.5.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;
12.5.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
12.5.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou
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de 1993, ou no art. 7  ̂da Lei n£ 10.520, de 2002.
12.5.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no itens 12.5.1, 12.5.2 e
12.5.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
12.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados:
12.6.1 - por razão de interesse público; ou
12.6.2 - a pedido do fornecedor.
CLÁSULA TREZE - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
13.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do 
órgão gerenciador.
13.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
13.1.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o item anterior fica 
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade 
e a economicidade para a administração da utilização da ata de registro de preços.
13.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 
da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.1.4. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
13.1.5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.
13.1.6. A Na hipótese de compra nacional:
13.1.6.1. as aquisições ou as contratações adicionais não excederão, 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.
13.1.6.2 - as adesões à ata de registro de preços não excederá, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.
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13.1.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo 
de vigência da ata.
13.1.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES
14.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das 
obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o 
complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n? 
8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
14.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara 
Municipal de Eusébio e será descredenciado no Cadastro da Câmara de Eusébio pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das 
demais cominações legais:
I. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços:
a) apresentar documentação falsa exigida;
b) não manter a proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
14.1.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de 
atraso na entrega de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento 
da ordem de compra/serviço no endereço constante do cadastro ou da Ata, até o 
limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 
(trinta) dias;
14.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese 
de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
14.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos 
ao desenvolvimento do fornecimento/execução dos serviços, às atividades da 
administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste 
instrumento, na Ata de Registro de Preços, no contrato ou em outros documentos que 
o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n̂  8.666/93, alterada e consolidada, e na 
Lei n̂  10.520/02, as seguintes penas:
14.2.1. Advertência;
14.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da 
requisição, ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
14.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 
5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento 
de Arrecadação Municipal -  DAM.
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14.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.
14.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido 
será cobrado administrativamente ou inscrito como dívida ativa do Município e 
cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
14.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 
da Lei Federal n? 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
14.5. A falta de passagens a serem emitidas conforme autorização da Contratante não 
poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a Contratada das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
neste contrato.
CLÁUSULA QUINZE - DOS ILÍCITOS PENAIS
15.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à 
conta de dotação orçamentária consignada no respectivo orçamento municipal vigente, 
em favor da Câmara Municipal de Eusébio interessada, à época da expedição da 
competente ordem de compra/serviço de fornecimento.
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
17.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
17.1.2. Integram esta Ata os seus anexos, o Edital de Pregão Presencial que lhe deu 
origem e seus anexos, e as propostas das empresas classificadas.
17.1.3. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Câmara 
Municipal.
17.2. A Contratante se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas 
dispostas no artigo 58 da Lei n? 8.666/93, alterada e consolidada.
17.3. A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere a Câmara Municipal a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos 
serviços pela Administração.
17.4. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa 
autorização da Administração.
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO
18.1. O foro da Comarca de Eusébio é o competente para dirimir questões decorrentes 
da execução deste Instrumento, em obediência ao disposto no §2  ̂ do artigo 55 da Lei 
8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de preços, na presença 
de 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos.
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Eusébio-CE; __de____ de

Câmara Municipal deEusébio Contratada
Órgão Gerenciador/Contratante

Testemunhas:

01. ___________
Nome:
CPF:

02. __
Nome:
CPF:
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