
 
 
 

 
 

 

ANEXO 15 
 

CONCORRÊNCIA N.º ..............REGISTRO DE PREÇOS 
================================================================================ 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
================================================================================ 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ............/........ ...(PREFIXO) 

VIGÊNCIA:............  (indicar a validade somente quando da publicação no  D.O.U.) 
 
AOS ................ DIAS DO MÊS DE ............... DE ................, NAS DEPENDÊNCIAS DA .......... (NOME 
COMPLETO DA GECOP OU DO CSL), SITUADA NA ............... (ENDEREÇO), O BANCO DO BRASIL 
S.A., SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, COM SEDE EM BRASÍLIA, INSCRITO NO CADASTRO NA-
CIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O N.° ............... (INDICAR CNPJ ) 
OU NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL – NIF (NO CASO DE EMPRESA ESTRANGEIRA RESI-
DENTE E DOMICILIADA NO EXTERIOR) , ADIANTE DENOMINADO BANCO , NESTE ATO REPRE-
SENTADO PELO SR. ................... (NOME E QUALIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR) , NOS TERMOS 

DAS LEIS N.
os

 8.666, DE 21.06.1993, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006 E  DO DECRE-
TO Nº. 7.892, DE 23.01.2013, O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, PUBLI-
CADO NO D.O.U. EM 24.06.96, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA NA 
CONCORRÊNCIA Nº ..............., PARA REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE REGISTRAR O PREÇO DA 
EMPRESA .......................................... (DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ DA 
EMPRESA), ADIANTE DENOMINADA PRESTADOR, NESTE ATO REPRESENTADA PELO(S) SR.(S) 
............................. (NOME, CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF E QUALIFICAÇÃO- DIRETORES, CO-
TISTAS INGERENTES, PROCURADORES - DO(S) REPRESENTAN TE(S)), CONSOANTE AS CLÁU-
SULAS ABAIXO. A PRESENTE MINUTA-PADRÃO DE ATA FOI APROVADA PELO PARECER JURÍDICO 
DIJUR-COJUR/CONSU N.º 15349, de 11.10.2006, E NOTA JURÍDICA DIJUR-CTRIS/ADLIC Nº 
2013/804, DE 18.03.2013 [CASO HAJA ANÁLISE JURÍDICA DA MINUTA ESPECÍFICA, P ROSSEGUIR 
COM]. A minuta específica foi aprovada  pelo(a) ... [PARECER OU NOTA JURÍDICA, CONFORME O 
CASO]  n.º xxx de xx.xx.xxxx. 
  
OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente Ata tem por objeto o Registro dos Preços, pelo BANCO, de OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA , junto ao PRESTADOR, de acordo com as condições e especificações 
constantes do Edital. 
 
Parágrafo Primeiro – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pre-
ços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
Parágrafo Segundo – Ressalvada a vedação constante do Parágrafo Primeiro, a presente Ata poderá sofrer alterações, 
a critério do BANCO e mediante aviso formal ao FORNECEDOR, e por meio de aditivo contratual, obedecidas as 
disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
VIGÊNCIA 
 
UTILIZAR ESTA CLÁUSULA QUANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA D A ATA FOR 12 MESES 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, 
vedada eventual prorrogação, a partir da data de sua publicação no D.O.U., prazo em que o PRESTA-
DOR se obriga a prestar os serviços de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona desta Ata. 
 
UTILIZAR ESTA CLÁUSULA QUANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA D A ATA FOR INFERIOR A 12 MESES 
 
Parágrafo Primeiro – Será admitida a prorrogação desta Ata de Registro de Preços desde que sua vi-
gência não ultrapasse 12 (doze) meses, conforme disposto no artigo 12 do Decreto nº 7.892, de 
23.01.2013. 
 



 
 
 

 
 

NO CASO DE ACIONAMENTO DO CADASTRO DE RESERVA, O PR AZO DE VIGÊNCIA DA ATÁ DE-
VERÁ CORRESPONDER AO PRAZO REMANESCENTE, SE FOR O C ASO – RETIRAR ESTA OB-
SERVAÇÃO QUANDO DA CONFECÇÃO DA ATA. 
 
Parágrafo Segundo - A rescisão desta Ata poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
 
a) administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do BANCO, nos casos enumera-

dos nos incisos I a XII e XVII a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.854, de 
27.10.99; 

b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do BANCO, mediante aviso 
prévio por escrito, de 90 dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo Terceiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do proces-
so, assegurado o contraditório e a ampla defesa 
 
Parágrafo Quarto - As responsabilidades imputadas ao PRESTADOR, por prejuízos decorrentes de 
ações delitivas perpetradas contra o BANCO, não cessam com a rescisão do contrato. 
 
PREÇO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Os preços ofertados pela empresa, signatária da presente Ata de Registro de 
Preços, constam do “Documento n.º 1” , anexo a presente Ata. 
 
INCLUIR O PARÁGRAFO A SEGUIR SE HOUVER INTERESSADO EM COMPOR O CADASTRO DE 
RESERVA 
 
Parágrafo Único – O(s) preço(s) do(s) fornecedor(es) que constitui(em) o Cadastro de Reserva e a res-
pectiva ordem de classificação no certame constarão do “Termo de Cadastro de Reserva” que, a partir de 
sua assinatura, passará a ser parte integrante desta Ata. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Caso ocorra a demanda total do(s) serviço(s), o BANCO pagará ao PRESTADOR 
o valor total estimado de R$ ..........(..............). 
 
NO CASO DE ACIONAMENTO DO CADASTRO DE RESERVA, O VA LOR TOTAL ESTIMADO DEVE-
RÁ CORRESPONDER AO REMANESCENTE, SE FOR O CASO – RE TIRAR ESTA OBSERVAÇÃO 
QUANDO DA CONFECÇÃO DA ATA. 
 
Parágrafo Primeiro – Nos preços propostos  pelo PRESTADOR estão incluídos, além dos insumos que 
os compõem, todos os impostos, inclusive o ICMS que o PRESTADOR está obrigado a recolher inte-
gralmente, não cabendo ao BANCO qualquer responsabilidade pelo recolhimento dos mesmos. (PARÁ-
GRAFO APLICÁVEL EM TODAS AS SITUAÇÕES ). 
 
Parágrafo Segundo - Correrão por conta do PRESTADOR as despesas com embalagens, frete e seguro 
para entrega dos bens no local indicado na Cláusula Décima  desta Ata. (PARÁGRAFO APLICÁVEL EM 
TODAS AS SITUAÇÕES) 
 
Parágrafo Terceiro – É vedado qualquer reajuste nos preços durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços. 
 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO 
 
CLÁUSULA QUINTA – As prestações dos serviços, cujos preços unitários ora registramos serão solicita-
das mediante a apresentação da Solicitação de Serviços correspondente (conforme Anexo 20 do edi-
tal ), que ficará a cargo da área responsável pelo gerenciamento desta Ata de Registro de Preços. 
 
Parágrafo Primeiro – Cada Solicitação de Serviço conterá, sucintamente: 

a)número da Ata; 
b)quantitativos; 
c)especificação dos serviços; 
d)local de realização dos serviços; 



 
 
 

 
 

e)valor global do evento; 
f)prazos de execução; 
g)nome, endereço e telefone do órgão responsável pelo gerenciamento da Ata. 

 
Parágrafo Segundo – Após o recebimento da Solicitação de Serviços, via e-mail, o PRESTADOR terá 5 
(cinco) dias corridos para análise do orçamento e dos projetos do evento a ser contratado. Até o final 
deste prazo, o prestador deverá devolver, via e-mail, cópia digitalizada da Solicitação de Serviços e do 
correspondente orçamento, ambos devidamente assinados, para fins de concordância formal aos quanti-
tativos e serviços estipulados. Em caso de alguma discordância esta deverá ser formalizada via e-mail. 
O BANCO deverá verificar e corrigir as possíveis omissões de itens projetados/especificados. Após estas 
correções informadas ao PRESTADOR, este terá 02 dias para elaborar o cronograma físico-financeiro e 
o cronograma descritivo de obra. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo PRESTADOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 
BANCO. As comunicações e formalizações nesta fase de análise se darão, preferencialmente, via e-mail. 
 
Parágrafo Terceiro – Caso o PRESTADOR não apresente os cronogramas no prazo devido serão reali-
zados os procedimentos citados nos itens 18.4 e 18.5 do edital . 

 
Parágrafo Quarto – Após formalizada a análise, o PRESTADOR de serviços será convocado para a assi-
natura do contrato. A partir da assinatura do contrato, o PRESTADOR terá xxx [NDICAR O PRAZO PA-
RA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME O OBJ ETO. RETIRAR ESSA ORIENTA-
ÇÃO QUANDO DA CONFECÇÃO DO EDITAL]  dias corridos, para mobilização e  dar início a cada re-
forma. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PRESTA-
DOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo BANCO. 

  
Parágrafo Quinto – Os cronogramas das obras conterão etapas, com prazo entre uma e outra de no mí-
nimo 15 (quinze) dias corridos. 
 
PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA SEXTA - As condições de pagamentos serão previstas em cada contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Constatando o BANCO qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura 
de serviços, esta será devolvida ao PRESTADOR, em no máximo 2 (dois) dias úteis, a contar da data da 
apresentação, acompanhadas das informações correspondentes às irregularidades verificadas, para as 
devidas correções. Neste caso, o BANCO terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data da rea-
presentação do documento, para efetuar o pagamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Eventuais débitos vencidos, de responsabilidade do PRESTADOR, junto a qual-
quer agência do BANCO, poderão ser compensados com recursos oriundos desta Ata, respeitadas as 
formalidade legais. 
 
CLÁUSULA …. - A CONTRATADA, na condição de  …......... (ME ou EPP) optante pelo Simples Nacio-
nal, considerando que o objeto da presente Contrato se enquadra em uma das vedações citadas nos 
incisos do art. 17 da lei Complementar nº 123/2006 e não se encontra ressalvado dentre as exceções 
previstas no parágrafo primeiro do citado artigo, deverá apresentar, juntamente com a primeira nota fis-
cal, fatura ou recibo, a solicitação de exclusão do referido regime diferenciado de tributação, protocolada 
junto à Receita Federal, em observância ao art. 30, inciso II da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006. (INCLUIR ESTÁ CLÁUSULA E RENUMERAR AS SEGUINTES SOM ENTE SE A 
CONTRATADA FOR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES, E SE  O OBJETO DO CONTRATO SE  
ENQUADRAR NAS VEDAÇÕES CITADAS NOS INCISOS DO ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 E NÃO SE ENCONTRAR RESSALVADO DENTRE AS EX CEÇÕES PREVISTAS NO PARÁ-
GRAFO PRIMEIRO DO CITADO ARTIGO, CONFORME ORIENTAÇÕ ES DA IN 335-2.22) 
 

GARANTIA 
 
CLÁUSULA OITAVA – Todas as formas de garantia estão previstas nos instrumentos contratuais de cada 
obra. 
 
CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 



 
 
 

 
 

CLÁUSULA NONA – As solicitações de serviços obedecerão à conveniência e às necessidades do 
BANCO, podendo ser efetuadas simultaneamente. 
 
Parágrafo Primeiro - A existência dos preços registrados não obriga o BANCO a firmar as solicitações 
unicamente por esse meio, facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de prestação em igualdade de condições. 
 
Parágrafo Segundo - Dentro do prazo de vigência da Ata do Registro dos Preços, o PRESTADOR será 
OBRIGADO a prestação de serviços desde que obedecidas as condições do Edital de Concorrência para 
Registro de Preços que precedeu à formalização desta Ata. 
 
Parágrafo Terceiro - Durante a vigência desta Ata, o BANCO promoverá pesquisas de mercado, de forma 
a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
Parágrafo Quarto - Caso fique constatado que o preço registrado na Ata de Registro de Preços é superi-
or aos preços do mercado, o BANCO solicitará ao PRESTADOR, mediante correspondência, redução do 
preço de forma a adequá-lo aos praticados no mercado. Não sendo possível a redução, o registro do 
preço será cancelado, podendo ser convocados os PRESTADORES integrantes do Cadastro de Reser-
va, se houver, obedecendo a ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo Quinto - Havendo redução de preço, o BANCO promoverá a divulgação da modificação do 
novo registro por ocasião da próxima publicação trimestral, sendo considerado válido, enquanto perma-
necer compatível com o mercado, até o prazo final de vigência da presente Ata de Registro de Preços. 
 
Parágrafo Sexto - A documentação referida nos parágrafos anteriores passará a fazer parte desta Ata de 
Registro de Preços. 
 
Parágrafo Sétimo - A solicitação de serviços será precedida de preenchimento, pelo BANCO, do respec-
tivo formulário “SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS”, que será entregue ao PRESTADOR. 
 
Parágrafo Oitavo – No caso de instalação de produtos importados deverão estar disponíveis a qualquer 
tempo, em original, toda a documentação relativa a importação (declaração de importação, etc.) 
 
Parágrafo Nono - O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Solicitação de Serviços, da presente 
Ata ou do contrato, ensejará, a critério do BANCO, o cancelamento do Registro do Preço do PRESTA-
DOR inadimplente, sujeitando-o às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços. 
 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito: 
 

a)pelo BANCO, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 
 

I.o PRESTADOR não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços 
ou da Solicitação de Serviços ou dos contratos; 

 
II.o PRESTADOR não retirar a Solicitação de Serviços, no prazo estabelecido, e o BANCO 
não aceitar sua justificativa; 
III.o PRESTADOR der causa a rescisão administrativa do contrato (ou instrumento equiva-
lente) decorrente de Registro de Preços, a critério do BANCO; 
IV.em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata (ou instrumento equi-
valente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pelo BANCO; 
V.o preço registrado se apresentar superior aos praticados no mercado e o PRESTADOR 
não aceitar reduzi-lo; 
VI.por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo BANCO. 

 
b) pelo PRESTADOR, quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado de cum-

prir as exigências desta Ata de Registro de Preços ou da Solicitação de Serviços (caso fortuito ou 
força maior), e desde que aceitas as justificativas pelo BANCO. 
 



 
 
 

 
 

Parágrafo Primeiro - A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nesta 
Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou outro meio que comprove o rece-
bimento, juntando-se o comprovante ao processo que deu origem ao Registro de Preços. 
 
Parágrafo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do PRESTADOR, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 

 
Parágrafo Terceiro - A solicitação do PRESTADOR para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, da data do efetivo cancelamento, facultado 
ao BANCO a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as 
razões do pedido. 
 
INCLUIR O PARÁGRAFO A SEGUIR SE HOUVER INTERESSADO EM COMPOR O CADASTRO DE 
RESERVA 
 
Parágrafo Quarto – No caso de cancelamento do Registro de Preços, bem como da exclusão do propo-
nente vencedor nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, o Banco poderá 
convocar o próximo fornecedor, observada a constituição e a ordem de classificação do Cadastro de Re-
serva. 
 
CLÁUSULAS GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O PRESTADOR se obriga a manter, durante a vigência da Ata, todas 
as condições de habilitação exigidas na licitação. Assume, ainda, a obrigação de apresentar, no término 
do prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados: 
 

a)prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do PRESTADOR, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Dí-
vida Ativa – ou outras equivalentes, na forma da Lei – expedidas, em cada esfera do Governo, 
pelo órgão competente; 

b) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresenta-
ção da CND - Certidão Negativa de Débito; 
c)prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal; 

d)  prova de  inexistência de  débitos   inadimplidos   perante a  Justiça  do  Trabalho,   mediante   a 
 apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
 Trabalho e da Lei 12.440/2011. 
 

Parágrafo Primeiro - Os documentos exigidos nesta Ata deverão ser apresentados no original, em cópia 
autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, 
ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do BANCO devidamente identificado. 
 
Parágrafo Segundo - Se o PRESTADOR estiver desobrigado da apresentação de quaisquer documentos 
solicitados nesta Cláusula  deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão 
competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo primeiro. 
 
Parágrafo Terceiro - O PRESTADOR estará dispensado de apresentar os documentos de que trata esta 
Cláusula , caso seja possível, ao BANCO, verificar a regularidade da situação do PRESTADOR por meio 
de consulta on-line ao SICAF. 
 
Parágrafo Quarto - Sendo o PRESTADOR empresa estrangeira, as exigências de habilitação serão 
atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixa-
das e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. 

Parágrafo Quinto - O BANCO se reserva o direito de rescindir administrativamente a Ata quando, por 
ocasião do pagamento, o PRESTADOR não comprovar sua regularidade de situação, na forma descrita 
nesta Cláusula.  A rescisão se dará mediante comunicação formal ao FORNECEDOR. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O PRESTADOR  declara e obriga-se a: 



 
 
 

 
 

 
a)exercer suas atividades em conformidade com a legislação vigente; 
b)não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, de 
trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo; 
c)não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, me-
nor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso; 
d)não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, me-
nor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e, neste 
caso, o trabalho não poderá ser perigoso ou insalubre, ocorrer em horário noturno e/ou de modo a 
não permitir a frequência escolar; 
e)não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativas para o acesso e manutenção do 
emprego, tais como por motivo de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, ida-
de, situação familiar, estado gravídico etc.; 
f)proteger e preservar o meio ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus serviços em 
observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais. 

g)observar e cumprir as disposições contidas na Lei 12.846/2013, incluindo, mas não se limitando a, não 
se utilizar de práticas corruptas e/ou antiéticas visando obter ou dar vantagem indevida, de forma direta 
ou indireta, perante o Banco do Brasil. 
 
Parágrafo Único – O PRESTADOR declara, ainda, conhecer o Código de Ética do CONTRATANTE dis-
ponível na Internet, endereço: http://www.bb.com.br (página principal). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica o PRESTADOR responsabilizado por todo e qualquer prejuízo 
causado ao BANCO ou a seus clientes, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou 
não, antes de efetivamente recebido pelo BANCO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Será de responsabilidade do PRESTADOR o ônus resultante de quais-
quer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de 
seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente 
Ata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O PRESTADOR se obriga a informar ao BANCO, no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. 
 
Parágrafo Único – Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do FORNECEDOR com ou-
trem, o BANCO reserva-se o direito de rescindir a presente Ata de Registro de Preços, ou continuar sua 
execução com a empresa resultante da alteração social. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - É vedado ao PRESTADOR caucionar ou utilizar a presente Ata como ga-
rantia para qualquer operação financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O PRESTADOR não poderá utilizar o nome do BANCO, ou sua qualida-
de de PRESTADOR em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões 
de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, indepen-
dentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade do 
PRESTADOR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nes-
ta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de 
ações futuras. Todos os meios postos a disposição nesta Ata são cumulativos e não alternativos, inclusi-
ve com relação a dispositivos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - São assegurados ao BANCO todos os direitos e faculdades previstos na 
Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – Todas as condições de pagamento e garantias serão informadas em cada con-
trato ( Anexo 16 do edital ) vinculados aos Pedidos de Execução de Serviços. 
 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 



 
 
 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os atos praticados pelo PRESTADOR, prejudiciais à execução da 
Ata, sujeitam-no às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
b) multa; 
c)  suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Banco e suas subsidiárias por período 
não superior a 2 (dois) anos, 
d)  declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração e descredenciamento no SI-
CAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
 
Parágrafo Primeiro - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 
 
Parágrafo Segundo - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
Parágrafo Terceiro - No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do con-
trato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação do ato. 
 
Parágrafo Quarto - Nos prazos de defesa prévia e recurso será aberta vista do processo aos interessa-
dos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior e aqueles que 
não acarretem prejuízos para o BANCO, a advertência poderá ser aplicada quando ocorrer execução 
insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento desta Ata ou do contrato, desde que sua gra-
vidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - O BANCO poderá aplicar, ao PRESTADOR, multa por inexecução 
total ou parcial do contrato correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura de 
cada objeto contratado, descrito na Cláusula Primeira . 
 
Parágrafo Primeiro - Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada no "caput" desta cláusula será 
elevado em 1% (um por cento) a cada reincidência, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da nota 
fiscal/fatura de serviços apresentada no mês anterior. 
 
Parágrafo Segundo - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, a sua co-
brança não isentará o PRESTADOR da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 
 
Parágrafo Terceiro - A multa aplicada ao PRESTADOR e os prejuízos por ela causados ao Banco serão 
deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 
 
Parágrafo Quarto - O PRESTADOR desde logo autoriza o BANCO a descontar dos valores por ele devi-
dos o montante das multas a ela aplicadas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 
a)apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b)reincidência de execução insatisfatória do contrato; 
c)atraso, injustificado, na execução/conclusão do fornecimento, contrariando o disposto no contrato; 
d)reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
e)irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual; 
f)condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
g)prática de atos ilícitos visando a frustar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução do contrato; 
h)prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o PRESTADOR idoneidade para contratar com o 
BANCO; 
i)inadimplemento, por parte da CONTRATADA, de obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas aos 
seus empregados; 
j)descumprimento das obrigações desta Ata, especialmente àquelas relativas às características dos ser-
viços, qualidade, prazo de entrega. 
 



 
 
 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fa-
zenda quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do BANCO, evidência de 
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao BANCO ou aplica-
ções sucessivas de outras penalidades. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Adicionalmente, a CONTRATADA declara ter ciência de que as disposi-
ções contidas na Lei nº 12.846/2013 se aplicam ao presente contrato, conforme Termo de Compromisso 
contido no documento nº 02 do Ata. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Fazem parte integrante desta Ata, independente de transcrição, todas 
as disposições do instrumento convocatório da Licitação referida no preâmbulo, bem como aquelas 
constantes da proposta apresentada pelo PRESTADOR. 
 
(UTILIZAR O PARÁGRAFO A SEGUIR SE HOUVER INTERESSAD O EM COMPOR O CADASTRO DE 
RESERVA) 

Parágrafo Único. O TERMO DE CADASTRO DE RESERVA, a partir de sua assinatura, passará a ser 
parte integrante desta Ata. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro da cidade de .............. (PRAÇA DA DEPENDÊNCIA 
OU QUANDO FOR O CASO DE BRASÍLIA – FICA ELEITO O FO RO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁ-
RIA DE BRASÍLIA) para dirimir as dúvidas oriundas da presente Ata, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
 E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) 

(ou 3 (três)) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 
 
LOCAL E DATA 
 
BANCO: __________________________ 
  (CARIMBO E ASSINATURA) 
 
PRESTADOR:  ___________________________ 
  (CARIMBO E ASSINATURA) 
 
TESTEMUNHAS:  (indicar nome, CPF e endereço das testemunhas) 

 



 
 
 

 
 

=============================================================================== 
Documento n.º 02 da Ata de Registro de Preço 

============================================================================== 
 
 

======================================================================== 
MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E 

COMBATE À CORRUPÇÃO.                 
======================================================================== 

A contratada..................................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrito 
no CNPJ nº ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................................ e do CPF nº ...................................... (e suas empresas controladas, coli-

gadas ou as consorciadas), no âmbito deste contrato, declara(m) e se compromete(m) a: 

I. Adotar boas práticas de preservação ambiental, protegendo o meio ambiente, preve-
nindo práticas danosas e executando seus serviços em observância à legislação vigente, 
principalmente no que se refere aos crimes ambientais. 

 
II. Não constar, esta empresa e seus sócios-diretores, em listas oficiais por infringir as re-
gulamentações pertinentes a valores socioambientais, bem como não contratar pessoas fí-
sicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 

 
III. Repudiar condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza. 

 
IV. Combater práticas de exploração sexual de crianças e adolescentes. 
 
V. Respeitar à Declaração Universal dos Direitos Humanos combatendo à discriminação 
em todas as suas formas. 
 
VI. Reconhecer, aceitar e valorizar a diversidade do conjunto de pessoas que compõem a 
empresa. 
 
VII. Obedecer e fazer com que seus empregados, representantes e fornecedores obede-
çam a toda legislação, normas e regulamentos aplicáveis à condução dos projetos sociais. 
 
VIII. Respeitar à livre associação sindical e direito à negociação coletiva. 
 
IX. Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária. 
 
X. Disseminar práticas de responsabilidade socioambiental na cadeia de fornecedores. 
 
XI. Criar ou reforçar, bem como manter, todas as ações e procedimentos necessários para 
que as pessoas que integram as suas estruturas da empresa conheçam as leis a que es-
tão vinculadas, em especial art. 299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 
12.846/2013 e art. 90 da Lei 8.666/1993, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, 
para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de 
bens e serviços para o Banco do Brasil; 
 

XII.  Vedar que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefí-
cio prometa, ofereça, comprometa-se a dar qualquer tipo de vantagem indevida, de forma dire-
ta ou indireta, a qualquer funcionário desta instituição financeira, ou a qualquer pessoa ou em-
presa em nome do Banco do Brasil. 



 
 
 

 
 

 
XIII. Não financiar, custear, patrocinar ou subvencionar a prática dos atos ilícitos; 
 
XIV.  Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu 
nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize 
qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários do Banco do Brasil; 
 
XV.  Não fraudar, tampouco manipular o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos ce-
lebrados com o Banco do Brasil e não criar pessoa jurídica de modo fraudulento ou irregular 
para celebrar contrato administrativo; 
 
XVI.  Apoiar e colaborar com o Banco do Brasil e demais órgãos, entidades ou agentes pú-
blicos em qualquer apuração de suspeita de irregularidades e/ou violação da lei, refletidos nes-
ta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. 
 
E, ainda, declara que: 
 
I-  Tem ciência e se obriga a cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, observados 
os atos considerados lesivos à administração pública relacionados no artigo 5º do respectivo 
normativo legal e a responsabilização e aplicação administrativa e civil que é atribuída à 
pessoa jurídica em razão do seu cometimento; 
 
II-   O conteúdo da proposta apresentada não foi informado a, discutido com ou recebi-
do de qualquer outro participante do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa antes da abertura oficial das propostas; 
 
III-   Tem ciência de que, conforme disposto no artigo 30 da Lei 12.846/2013, não se 
afasta o processo de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes de: I – ato 
de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429, de junho de 1992; e, II – atos ilícitos 
alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e con-
tratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contrata-
ções Públicas – RDC instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. 
 
IV-   Que o descumprimento dos itens XI a XVI ensejará penalidades de acordo com o 
art. 299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 12.846/2013 e art. 90 da Lei 8.666/1993, 
 
A empresa (controladas, coligadas ou consorciadas) está ciente do teor e da extensão deste 
documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo. 

.................................................................................. 

(data) 

........................................................................................................... 

(representante legal) 


