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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 / 2020. 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Município de Dom 

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

Gerais, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta 
Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, no uso de suas 

atribuições, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão 

Presencial nº 005/2020, Processo de Licitação nº 027/2020, RESOLVE Registrar o Preço da 

empresa AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
28.925.304/0001-89, com sede à Av. Pres. Tancredo Almeida Neves, nº 606, CEP 37.504.-
066, Bairro São Judas Tadeu, em Itajubá – MG, neste ato representada pelo sócio, senhor 

Edson Roberto D’Martins, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n° 671.038.806-
97 e do R.G.  MG-2.164.729, SSP/MG, para fornecimento de Peças Originais de Reposição 
para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados, doravante 

denominada CONTRATADA, sujeitando-se as nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 056/2010 (que regulamenta o Pregão no Município), Decreto Municipal nº 
135/2012 de 12 de março de 2012 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na 
Modalidade Pregão) e demais normas, inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, conforme 
descrição seguinte: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO –  
Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para fornecimento de Peças 

Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e 
Conveniados, através do Menor Preço por Lote, com critério de julgamento de “MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELA DE PREÇOS”.  
 

CLAUSULA SEGUNDA -  DO CONTRATADO –  
O valor estimado e o Percentual de Desconto sobre as Tabela de Preços registrados 

nesta Ata, encontram-se indicados na planilha abaixo: 
 

LOTE MARCA TIPO DE VEICULO 
Percentual de Desconto s/ 

Tabela do Fabricante 
V. Estimado 

5 Iveco Veículo Pesado 58% 60.000,00 

10 Renault Veículo Leve 59% 10.000,00 

      TOTAL 70.000,00 

-- No valor estimado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS – 
 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. Nos termos 

do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração Municipal não será obrigada a adquirir os produtos 
referidos nesta Ata, sem que, de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas registradas. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei federal 
8666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras 
o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para o fornecimento do respectivo 
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objeto, por todos os órgãos da administração direta e indireta do Município de Dom Viçoso/MG. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO DESCONTO –  
Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata, através de Pregão 
Presencial, são os constantes de seus anexos, de acordo com a respectiva classificação do 
Pregão Presencial nº 005/2020.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA – 
 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de, no máximo 05 ( cinco ) dias 
uteis, e será contado do recebimento da Autorização de Fornecimento(AF). O local de entrega 
será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal situado à Rua Valdemar de Oliveira, 01, Centro, 
em Dom Viçoso /MG, ou outro local determinado por esta.  
 

CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE PAGAMENTO –   
O pagamento devido será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega satisfatória das 
mercadorias, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, isenta de qualquer rasura ou 
dados que dificultem a identificação dos produtos constantes na mesma e acompanhada da 
Autorização de Fornecimento(AF) expedidas pelo Departamento de Compras. - Para a 
efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar a 
regularidade com o INSS, com o FGTS e a CNDT. - Poderá ocorrer recomposição nos preços 
contratados, se necessários a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, por 
fato superveniente, imprevisível e inevitável, mediante apresentação de planilha de custo, 
documentos fiscais e outros que comprovem a alteração do valor do produto. 
 

 CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE FORNECIMENTO –  
O fornecimento do objeto licitado será de forma parcelada/fracionada, mediante Nota Fiscal e 
entregue no Prédio da Prefeitura, em Dom Viçoso, em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento 
da Autorização de Fornecimento (AF) de acordo com as especificações de cada tabela e 
conforme necessidades da administração ou em outro local conforme dispuser a Autorização 
de Fornecimento - AF. - Os produtos solicitados deverão ser liberados, mediante expedição da 
Requisição - (Autorização de Fornecimento) emitida previamente pelo Dep. de Compras, 
devendo as notas fiscais estarem rigorosamente de acordo com as especificações contidas 
nas Autorizações de Fornecimento, sob pena de devolução e ou suspensão de pagamento 
devido.  
- Para maior segurança e melhor agilidade nos trabalhos, deverá ser emitido uma Nota Fiscal 
para cada Secretaria/ Unidade e constar no corpo da mesma o número da Requisição de 
Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras. - A Prefeitura Municipal promoverá a cada 
fornecimento, a conferência do preço unitário a ser pago, devendo o mesmo ser o constante 
das propostas apresentadas, de acordo com o percentual de desconto oferecido ou o de 
balcão, menor preço. – A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços 
dos produtos e avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados. - A Administração convocará o fornecedor para negociar 
o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço 
registrado estiver acima do preço de mercado. - Em qualquer hipótese os preços decorrentes 
da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. - Será considerado 
preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Administração para determinado Item. - De acordo com a legislação, o contratado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. - O material rejeitado poderá ser substituído uma única 
vez, dentro de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação.  
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CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO –  

A CONTRATANTE fiscalizará, através das Secretarias e Departamentos, o fiel cumprimento ao 
objeto do presente, sendo que qualquer irregularidade porventura constatada implicará na 
imediata rescisão do mesmo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
A empresa Controlle e Assesoria S/S Ltda vai atuar durante a execução contratual, no apoio a 
fiscalização do Setor de Compras, através de pesquisas no mercado e consultas às tabelas. 
 

CLÁUSULA DECIMA – PENALIDADES –  

A CONTRATADA estará sujeita, conforme o caso, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa: a) multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em decorrência 
de atraso injustificado no adimplemento do objeto; b) advertência; c) multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado; d) suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. - Ficará impedida de licitar 
e contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; b) 
não mantiver a proposta, injustificadamente; c) comportar-se de modo inidôneo; d) fizer 
declaração falsa; e) cometer fraude fiscal; f) falhar ou fraudar na execução do objeto 
contratado.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES –  

Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA: Atender às solicitações feitas 
pelo Departamento de Compras e Licitações a contar de seu recebimento. Responsabilizar-se 
pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas 
exigidas para os produtos. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os produtos em que se verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções; 
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 
sobre o objeto deste edital. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom 
Viçoso ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;  
 

Constituem obrigações/responsabilidades do CONTRATANTE:  
Receber os produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; Efetuar o 
pagamento no prazo estabelecido neste edital;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA –  

A presente Ata de registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: - Pela 
Administração, quando: a) a detentora que não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; b) a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; c) a detentora der causa a rescisão administrativa 
de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; d) os 
preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de 
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; f) a 
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; - Pelas Detentoras da 
Ata quando: g) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata, ou a juízo da Administração, quando comprovada ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; h) a solicitação das 
detentoras para cancelamento dos descontos registrados deverá ser formulada com a 
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antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração aplicação de penalidade na 
Cláusula Oitava (8ª), caso não aceitas as razões do pedido. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO –  
Os fornecimentos do objeto da presente Ata serão autorizados, caso a caso, pela Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso/MG, através de seu Setor de Compras. 
  

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS –  
Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 020/2019 e as 
Propostas Comerciais das empresas classificadas no certame citado. Fica eleito o foro da 
Comarca de Carmo de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
das presentes Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93 e 
suas alterações e a Lei 10.520/2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
 
 

 
Dom Viçoso-MG, 21 de Maio de 2020. 

 
 
 

____________________________ 

Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 

 

 

 
____________________________ 

Auto Z Peças e Serviços Ltda- ME  
Edson Roberto D’Martins 

CPF 671.038.806-97  
 

 
Testemunhas:  
      CPF 
 
____________________________________  ________________________ 
 
____________________________________  _________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 / 2020. 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Município de Dom 

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

Gerais, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta 
Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, no uso de suas 

atribuições, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão 
Presencial nº 005/2020, Processo de Licitação nº 027/2020, RESOLVE Registrar o Preço da 

empresa CARRÃO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob 
o nº 23.914.021/0001-18, com sede à Av. Gabriel Alves Fernandes, nº 822, Bairro Centro, CEP 

37440-000, em Caxambu – MG, neste ato representada pela sócia administradora, senhora Isa 

Mara Nunes de Oliveira, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF n° 525.573.836-00, 
e do R.G.  n° MG-2.766.963, SSP/MG, para fornecimento de Peças Originais de Reposição 
para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados, doravante 

denominada CONTRATADA, sujeitando-se as nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 056/2010 (que regulamenta o Pregão no Município), Decreto Municipal nº 
135/2012 de 12 de março de 2012 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na 
Modalidade Pregão) e demais normas, inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, conforme 
descrição seguinte: 

  

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO –  
Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para fornecimento de Peças 

Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e 
Conveniados, através do Menor Preço por Lote, com critério de julgamento de “MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELA DE PREÇOS”.  
 

CLAUSULA SEGUNDA -  DO CONTRATADO –  
O valor estimado e o Percentual de Desconto sobre as Tabela de Preços registrados 

nesta Ata, encontram-se indicados na planilha abaixo: 
 

LOTE MARCA TIPO DE VEICULO 
Percentual de Desconto s/ 

Tabela do Fabricante 
V. Estimado 

2 FIAT Veículo Leve 63,1% 60.000,00 

      TOTAL 60.000,00 

-- No valor estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS – 
 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. Nos termos 

do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração Municipal não será obrigada a adquirir os produtos 
referidos nesta Ata, sem que, de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas registradas. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei federal 
8666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras 
o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para o fornecimento do respectivo 
objeto, por todos os órgãos da administração direta e indireta do Município de Dom Viçoso/MG. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO DESCONTO –  
Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata, através de Pregão 
Presencial, são os constantes de seus anexos, de acordo com a respectiva classificação do 
Pregão Presencial nº 005/2020.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA – 
 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de, no máximo 05 ( cinco ) dias 
uteis, e será contado do recebimento da Autorização de Fornecimento(AF). O local de entrega 
será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal situado à Rua Valdemar de Oliveira, 01, Centro, 
em Dom Viçoso /MG, ou outro local determinado por esta.  
 

CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE PAGAMENTO –   
O pagamento devido será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega satisfatória das 
mercadorias, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, isenta de qualquer rasura ou 
dados que dificultem a identificação dos produtos constantes na mesma e acompanhada da 
Autorização de Fornecimento(AF) expedidas pelo Departamento de Compras. - Para a 
efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar a 
regularidade com o INSS, com o FGTS e a CNDT. - Poderá ocorrer recomposição nos preços 
contratados, se necessários a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, por 
fato superveniente, imprevisível e inevitável, mediante apresentação de planilha de custo, 
documentos fiscais e outros que comprovem a alteração do valor do produto. 
 

 CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE FORNECIMENTO –  
O fornecimento do objeto licitado será de forma parcelada/fracionada, mediante Nota Fiscal e 
entregue no Prédio da Prefeitura, em Dom Viçoso, em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento 
da Autorização de Fornecimento (AF) de acordo com as especificações de cada tabela e 
conforme necessidades da administração ou em outro local conforme dispuser a Autorização 
de Fornecimento - AF. - Os produtos solicitados deverão ser liberados, mediante expedição da 
Requisição - (Autorização de Fornecimento) emitida previamente pelo Dep. de Compras, 
devendo as notas fiscais estarem rigorosamente de acordo com as especificações contidas 
nas Autorizações de Fornecimento, sob pena de devolução e ou suspensão de pagamento 
devido.  
- Para maior segurança e melhor agilidade nos trabalhos, deverá ser emitido uma Nota Fiscal 
para cada Secretaria/ Unidade e constar no corpo da mesma o número da Requisição de 
Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras. - A Prefeitura Municipal promoverá a cada 
fornecimento, a conferência do preço unitário a ser pago, devendo o mesmo ser o constante 
das propostas apresentadas, de acordo com o percentual de desconto oferecido ou o de 
balcão, menor preço. – A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços 
dos produtos e avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados. - A Administração convocará o fornecedor para negociar 
o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço 
registrado estiver acima do preço de mercado. - Em qualquer hipótese os preços decorrentes 
da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. - Será considerado 
preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Administração para determinado Item. - De acordo com a legislação, o contratado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. - O material rejeitado poderá ser substituído uma única 
vez, dentro de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação.  
 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO –  
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A CONTRATANTE fiscalizará, através das Secretarias e Departamentos, o fiel cumprimento ao 
objeto do presente, sendo que qualquer irregularidade porventura constatada implicará na 
imediata rescisão do mesmo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
A empresa Controlle e Assesoria S/S Ltda vai atuar durante a execução contratual, no apoio a 
fiscalização do Setor de Compras, através de pesquisas no mercado e consultas às tabelas. 
 

CLÁUSULA DECIMA – PENALIDADES –  

A CONTRATADA estará sujeita, conforme o caso, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa: a) multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em decorrência 
de atraso injustificado no adimplemento do objeto; b) advertência; c) multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado; d) suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. - Ficará impedida de licitar 
e contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; b) 
não mantiver a proposta, injustificadamente; c) comportar-se de modo inidôneo; d) fizer 
declaração falsa; e) cometer fraude fiscal; f) falhar ou fraudar na execução do objeto 
contratado.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES –  

Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA: Atender às solicitações feitas 
pelo Departamento de Compras e Licitações a contar de seu recebimento. Responsabilizar-se 
pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas 
exigidas para os produtos. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os produtos em que se verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções; 
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 
sobre o objeto deste edital. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom 
Viçoso ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;  
 

Constituem obrigações/responsabilidades do CONTRATANTE:  
Receber os produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; Efetuar o 
pagamento no prazo estabelecido neste edital;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA –  

A presente Ata de registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: - Pela 
Administração, quando: a) a detentora que não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; b) a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; c) a detentora der causa a rescisão administrativa 
de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; d) os 
preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de 
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; f) a 
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; - Pelas Detentoras da 
Ata quando: g) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata, ou a juízo da Administração, quando comprovada ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; h) a solicitação das 
detentoras para cancelamento dos descontos registrados deverá ser formulada com a 
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antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração aplicação de penalidade na 
Cláusula Oitava (8ª), caso não aceitas as razões do pedido. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO –  
Os fornecimentos do objeto da presente Ata serão autorizados, caso a caso, pela Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso/MG, através de seu Setor de Compras. 
  

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS –  
Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 020/2019 e as 
Propostas Comerciais das empresas classificadas no certame citado. Fica eleito o foro da 
Comarca de Carmo de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
das presentes Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93 e 
suas alterações e a Lei 10.520/2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
 
 

 
Dom Viçoso-MG, 21 de Maio de 2020. 

 
 
 
 
 

____________________________ 

Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Carrão Peças e Serviços Automotivos Ltda - EPP  
Paulo Cesar de Oliveira 
CPF n° 308.093.556-04 

Procurador   
 

 
Testemunhas:  
      CPF 
 
____________________________________        ________________________ 
 
____________________________________       _________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 / 2020. 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Município de Dom 

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

Gerais, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta 
Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, no uso de suas 

atribuições, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão 
Presencial nº 005/2020, Processo de Licitação nº 027/2020, RESOLVE Registrar o Preço da 

empresa AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA- EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.756.649/0001-08, com sede à Av. Pinto Cobra, nº 1.000, Bairro Novo Horizonte, CEP 

37.550-000, em Pouso Alegre – MG, neste ato representada pelo Sócio, Senhor Rodrigo 

Ribeiro da Costa, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n° 918.463.076-00 e do 
R.G.  MG-6.270.717, SSP/MG, para fornecimento de Peças Originais de Reposição para 
Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados, doravante 

denominada CONTRATADA, sujeitando-se as nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 056/2010 (que regulamenta o Pregão no Município), Decreto Municipal nº 
135/2012 de 12 de março de 2012 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na 
Modalidade Pregão) e demais normas, inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, conforme 
descrição seguinte: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO –  
Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para fornecimento de Peças 

Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e 
Conveniados, através do Menor Preço por Lote, com critério de julgamento de “MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELA DE PREÇOS”.  
 

CLAUSULA SEGUNDA -  DO CONTRATADO –  
O valor estimado e o Percentual de Desconto sobre as Tabela de Preços registrados 

nesta Ata, encontram-se indicados na planilha abaixo: 
 

LOTE MARCA TIPO DE VEICULO 
Percentual de Desconto s/ 

Tabela do Fabricante 
V. Estimado 

12 Volkswagen Veículo Pesado 63,1% 10.000,00 

      TOTAL 10.000,00 

- No valor estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS – 
 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. Nos termos 

do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração Municipal não será obrigada a adquirir os produtos 
referidos nesta Ata, sem que, de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas registradas. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei federal 
8666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras 
o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para o fornecimento do respectivo 
objeto, por todos os órgãos da administração direta e indireta do Município de Dom Viçoso/MG. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO DESCONTO –  
Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata, através de Pregão 
Presencial, são os constantes de seus anexos, de acordo com a respectiva classificação do 
Pregão Presencial nº 005/2020.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA – 
 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de, no máximo 05 ( cinco ) dias 
uteis, e será contado do recebimento da Autorização de Fornecimento(AF). O local de entrega 
será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal situado à Rua Valdemar de Oliveira, 01, Centro, 
em Dom Viçoso /MG, ou outro local determinado por esta.  
 

CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE PAGAMENTO –   
O pagamento devido será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega satisfatória das 
mercadorias, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, isenta de qualquer rasura ou 
dados que dificultem a identificação dos produtos constantes na mesma e acompanhada da 
Autorização de Fornecimento(AF) expedidas pelo Departamento de Compras. - Para a 
efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar a 
regularidade com o INSS, com o FGTS e a CNDT. - Poderá ocorrer recomposição nos preços 
contratados, se necessários a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, por 
fato superveniente, imprevisível e inevitável, mediante apresentação de planilha de custo, 
documentos fiscais e outros que comprovem a alteração do valor do produto. 
 

 CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE FORNECIMENTO –  
O fornecimento do objeto licitado será de forma parcelada/fracionada, mediante Nota Fiscal e 
entregue no Prédio da Prefeitura, em Dom Viçoso, em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento 
da Autorização de Fornecimento (AF) de acordo com as especificações de cada tabela e 
conforme necessidades da administração ou em outro local conforme dispuser a Autorização 
de Fornecimento - AF. - Os produtos solicitados deverão ser liberados, mediante expedição da 
Requisição - (Autorização de Fornecimento) emitida previamente pelo Dep. de Compras, 
devendo as notas fiscais estarem rigorosamente de acordo com as especificações contidas 
nas Autorizações de Fornecimento, sob pena de devolução e ou suspensão de pagamento 
devido.  
- Para maior segurança e melhor agilidade nos trabalhos, deverá ser emitido uma Nota Fiscal 
para cada Secretaria/ Unidade e constar no corpo da mesma o número da Requisição de 
Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras. - A Prefeitura Municipal promoverá a cada 
fornecimento, a conferência do preço unitário a ser pago, devendo o mesmo ser o constante 
das propostas apresentadas, de acordo com o percentual de desconto oferecido ou o de 
balcão, menor preço. – A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços 
dos produtos e avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados. - A Administração convocará o fornecedor para negociar 
o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço 
registrado estiver acima do preço de mercado. - Em qualquer hipótese os preços decorrentes 
da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. - Será considerado 
preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Administração para determinado Item. - De acordo com a legislação, o contratado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. - O material rejeitado poderá ser substituído uma única 
vez, dentro de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação.  
 
 



 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  DOM  VIÇOSO - MG 

 
 

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01  - Centro - CEP 37.474-000  - Dom Viçoso / MG 
CNPJ: 18.188.268/0001-64 -  Fone/Fax: (35) 3375-1100  -  E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br 

 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO –  

A CONTRATANTE fiscalizará, através das Secretarias e Departamentos, o fiel cumprimento ao 
objeto do presente, sendo que qualquer irregularidade porventura constatada implicará na 
imediata rescisão do mesmo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
A empresa Controlle e Assesoria S/S Ltda vai atuar durante a execução contratual, no apoio a 
fiscalização do Setor de Compras, através de pesquisas no mercado e consultas às tabelas. 
 

CLÁUSULA DECIMA – PENALIDADES –  

A CONTRATADA estará sujeita, conforme o caso, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa: a) multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em decorrência 
de atraso injustificado no adimplemento do objeto; b) advertência; c) multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado; d) suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. - Ficará impedida de licitar 
e contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; b) 
não mantiver a proposta, injustificadamente; c) comportar-se de modo inidôneo; d) fizer 
declaração falsa; e) cometer fraude fiscal; f) falhar ou fraudar na execução do objeto 
contratado.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES –  

Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA: Atender às solicitações feitas 
pelo Departamento de Compras e Licitações a contar de seu recebimento. Responsabilizar-se 
pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas 
exigidas para os produtos. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os produtos em que se verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções; 
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 
sobre o objeto deste edital. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom 
Viçoso ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;  
 

Constituem obrigações/responsabilidades do CONTRATANTE:  
Receber os produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; Efetuar o 
pagamento no prazo estabelecido neste edital;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA –  

A presente Ata de registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: - Pela 
Administração, quando: a) a detentora que não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; b) a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; c) a detentora der causa a rescisão administrativa 
de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; d) os 
preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de 
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; f) a 
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; - Pelas Detentoras da 
Ata quando: g) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata, ou a juízo da Administração, quando comprovada ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; h) a solicitação das 
detentoras para cancelamento dos descontos registrados deverá ser formulada com a 
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antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração aplicação de penalidade na 
Cláusula Oitava (8ª), caso não aceitas as razões do pedido. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO –  
Os fornecimentos do objeto da presente Ata serão autorizados, caso a caso, pela Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso/MG, através de seu Setor de Compras. 
  

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS –  
Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 020/2019 e as 
Propostas Comerciais das empresas classificadas no certame citado. Fica eleito o foro da 
Comarca de Carmo de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
das presentes Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93 e 
suas alterações e a Lei 10.520/2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
 
 

 
Dom Viçoso-MG, 21 de Maio de 2020. 

 
 
 
 
 

____________________________ 

Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 

 

 

 
____________________________ 

AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA- EPP  
Rodrigo Ribeiro da Costa  

CPF 918.463.076-00 
 

 
Testemunhas:  
      CPF 
____________________________________       ________________________ 
 
____________________________________      _________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 / 2020. 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Município de Dom 

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

Gerais, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta 
Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, no uso de suas 

atribuições, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão 
Presencial nº 005/2020, Processo de Licitação nº 027/2020, RESOLVE Registrar o Preço da 
empresa LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 11.371.179/0001-00, com sede à Rua Sergipe, nº 4075, Bairro Vila Paulista, 

CEP 15803-160, em Catanduva – SP, neste ato representada pelo seu titular, senhor Vandir 

Jorge Filho, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF n° 330.934.338-35 e do R.G.  nº 
44.087.743-X, SSP/SP, para fornecimento de Peças Originais de Reposição para Veículos 
Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados, doravante denominada 

CONTRATADA, sujeitando-se as nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
056/2010 (que regulamenta o Pregão no Município), Decreto Municipal nº 135/2012 de 12 de 
março de 2012 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na Modalidade Pregão) e 
demais normas, inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, conforme descrição seguinte: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO –  
Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para fornecimento de Peças 

Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e 
Conveniados, através do Menor Preço por Lote, com critério de julgamento de “MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELA DE PREÇOS”.  
 

CLAUSULA SEGUNDA -  DO CONTRATADO –  
O valor estimado e o Percentual de Desconto sobre as Tabela de Preços registrados 

nesta Ata, encontram-se indicados na planilha abaixo: 
 

LOTE MARCA TIPO DE VEICULO 
Percentual de Desconto s/ 

Tabela do Fabricante 
V. Estimado 

1 Caterpillar Maquinário 73% 40.000,00 

7 New Holland Maquinário 69% 10.000,00 

9 Randon Maquinário 69% 20.000,00 

      TOTAL 70.000,00 

-- No valor estimado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS – 
 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. Nos termos 

do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração Municipal não será obrigada a adquirir os produtos 
referidos nesta Ata, sem que, de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas registradas. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei federal 
8666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras 
o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para o fornecimento do respectivo 
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objeto, por todos os órgãos da administração direta e indireta do Município de Dom Viçoso/MG. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO DESCONTO –  
Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata, através de Pregão 
Presencial, são os constantes de seus anexos, de acordo com a respectiva classificação do 
Pregão Presencial nº 005/2020.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA – 
 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de, no máximo 05 ( cinco ) dias 
uteis, e será contado do recebimento da Autorização de Fornecimento(AF). O local de entrega 
será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal situado à Rua Valdemar de Oliveira, 01, Centro, 
em Dom Viçoso /MG, ou outro local determinado por esta.  
 

CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE PAGAMENTO –   
O pagamento devido será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega satisfatória das 
mercadorias, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, isenta de qualquer rasura ou 
dados que dificultem a identificação dos produtos constantes na mesma e acompanhada da 
Autorização de Fornecimento(AF) expedidas pelo Departamento de Compras. - Para a 
efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar a 
regularidade com o INSS, com o FGTS e a CNDT. - Poderá ocorrer recomposição nos preços 
contratados, se necessários a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, por 
fato superveniente, imprevisível e inevitável, mediante apresentação de planilha de custo, 
documentos fiscais e outros que comprovem a alteração do valor do produto. 
 

 CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE FORNECIMENTO –  
O fornecimento do objeto licitado será de forma parcelada/fracionada, mediante Nota Fiscal e 
entregue no Prédio da Prefeitura, em Dom Viçoso, em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento 
da Autorização de Fornecimento (AF) de acordo com as especificações de cada tabela e 
conforme necessidades da administração ou em outro local conforme dispuser a Autorização 
de Fornecimento - AF. - Os produtos solicitados deverão ser liberados, mediante expedição da 
Requisição - (Autorização de Fornecimento) emitida previamente pelo Dep. de Compras, 
devendo as notas fiscais estarem rigorosamente de acordo com as especificações contidas 
nas Autorizações de Fornecimento, sob pena de devolução e ou suspensão de pagamento 
devido.  
- Para maior segurança e melhor agilidade nos trabalhos, deverá ser emitido uma Nota Fiscal 
para cada Secretaria/ Unidade e constar no corpo da mesma o número da Requisição de 
Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras. - A Prefeitura Municipal promoverá a cada 
fornecimento, a conferência do preço unitário a ser pago, devendo o mesmo ser o constante 
das propostas apresentadas, de acordo com o percentual de desconto oferecido ou o de 
balcão, menor preço. – A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços 
dos produtos e avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados. - A Administração convocará o fornecedor para negociar 
o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço 
registrado estiver acima do preço de mercado. - Em qualquer hipótese os preços decorrentes 
da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. - Será considerado 
preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Administração para determinado Item. - De acordo com a legislação, o contratado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. - O material rejeitado poderá ser substituído uma única 
vez, dentro de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação.  
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CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO –  

A CONTRATANTE fiscalizará, através das Secretarias e Departamentos, o fiel cumprimento ao 
objeto do presente, sendo que qualquer irregularidade porventura constatada implicará na 
imediata rescisão do mesmo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
A empresa Controlle e Assesoria S/S Ltda vai atuar durante a execução contratual, no apoio a 
fiscalização do Setor de Compras, através de pesquisas no mercado e consultas às tabelas. 
 

CLÁUSULA DECIMA – PENALIDADES –  

A CONTRATADA estará sujeita, conforme o caso, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa: a) multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em decorrência 
de atraso injustificado no adimplemento do objeto; b) advertência; c) multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado; d) suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. - Ficará impedida de licitar 
e contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; b) 
não mantiver a proposta, injustificadamente; c) comportar-se de modo inidôneo; d) fizer 
declaração falsa; e) cometer fraude fiscal; f) falhar ou fraudar na execução do objeto 
contratado.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES –  

Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA: Atender às solicitações feitas 
pelo Departamento de Compras e Licitações a contar de seu recebimento. Responsabilizar-se 
pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas 
exigidas para os produtos. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os produtos em que se verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções; 
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 
sobre o objeto deste edital. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom 
Viçoso ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;  
 

Constituem obrigações/responsabilidades do CONTRATANTE:  
Receber os produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; Efetuar o 
pagamento no prazo estabelecido neste edital;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA –  

A presente Ata de registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: - Pela 
Administração, quando: a) a detentora que não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; b) a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; c) a detentora der causa a rescisão administrativa 
de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; d) os 
preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de 
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; f) a 
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; - Pelas Detentoras da 
Ata quando: g) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata, ou a juízo da Administração, quando comprovada ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; h) a solicitação das 
detentoras para cancelamento dos descontos registrados deverá ser formulada com a 
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antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração aplicação de penalidade na 
Cláusula Oitava (8ª), caso não aceitas as razões do pedido. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO –  
Os fornecimentos do objeto da presente Ata serão autorizados, caso a caso, pela Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso/MG, através de seu Setor de Compras. 
  

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS –  
Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 020/2019 e as 
Propostas Comerciais das empresas classificadas no certame citado. Fica eleito o foro da 
Comarca de Carmo de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
das presentes Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93 e 
suas alterações e a Lei 10.520/2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
 
 

 
Dom Viçoso-MG, 21 de Maio de 2020. 

 
 
 
 

____________________________ 

Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 
____________________________ 

LINCETRACTOR COM. IMPORT E EXPORT EIRELI-EPP  
Vandir Jorge Filho  

CPF 330.934.338-35 
 

 
 
 
Testemunhas:       CPF 
 
____________________________________  ________________________ 
 
____________________________________  _________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 / 2020. 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Município de Dom 

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

Gerais, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta 
Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, no uso de suas 

atribuições, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão 
Presencial nº 005/2020, Processo de Licitação nº 027/2020, RESOLVE Registrar o Preço da 

empresa LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.204.492/0001-08, com sede à Rua Capitão Francisco Vasconcelos, nº 63, Bairro Vila 
Floresta, CEP 37.004.-490, em Varginha – MG, neste ato representada pelo seu titular, senhor 

Luiz Carlos Ribeiro Braga Junior, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n° 
012.402.966-30 e do R.G.  MG-11.193.411, SSP/MG, para fornecimento de Peças Originais de 
Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados, 

doravante denominada CONTRATADA, sujeitando-se as nos termos da Lei Federal n° 8.666 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 056/2010 (que regulamenta o Pregão no Município), Decreto 
Municipal nº 135/2012 de 12 de março de 2012 (que regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços na Modalidade Pregão) e demais normas, inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, 
conforme descrição seguinte: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO –  
Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para fornecimento de Peças 

Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e 
Conveniados, através do Menor Preço por Lote, com critério de julgamento de “MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELA DE PREÇOS”.  
 

CLAUSULA SEGUNDA -  DO CONTRATADO –  
O valor estimado e o Percentual de Desconto sobre as Tabela de Preços registrados 

nesta Ata, encontram-se indicados na planilha abaixo: 
 

LOTE MARCA TIPO DE VEICULO 
Percentual de Desconto s/ 

Tabela do Fabricante 
V. Estimado 

8 Peugeot Veículo Leve 50,1% 5.000,00 

11 Volkswagen Veículo Leve 63% 10.000,00 

      TOTAL 15.000,00 

-- No valor estimado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS – 
 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. Nos termos 

do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração Municipal não será obrigada a adquirir os produtos 
referidos nesta Ata, sem que, de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas registradas. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei federal 
8666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras 
o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para o fornecimento do respectivo 
objeto, por todos os órgãos da administração direta e indireta do Município de Dom Viçoso/MG. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO DESCONTO –  
Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata, através de Pregão 
Presencial, são os constantes de seus anexos, de acordo com a respectiva classificação do 
Pregão Presencial nº 005/2020.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA – 
 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de, no máximo 05 ( cinco ) dias 
uteis, e será contado do recebimento da Autorização de Fornecimento(AF). O local de entrega 
será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal situado à Rua Valdemar de Oliveira, 01, Centro, 
em Dom Viçoso /MG, ou outro local determinado por esta.  
 

CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE PAGAMENTO –   
O pagamento devido será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega satisfatória das 
mercadorias, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, isenta de qualquer rasura ou 
dados que dificultem a identificação dos produtos constantes na mesma e acompanhada da 
Autorização de Fornecimento(AF) expedidas pelo Departamento de Compras. - Para a 
efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar a 
regularidade com o INSS, com o FGTS e a CNDT. - Poderá ocorrer recomposição nos preços 
contratados, se necessários a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, por 
fato superveniente, imprevisível e inevitável, mediante apresentação de planilha de custo, 
documentos fiscais e outros que comprovem a alteração do valor do produto. 
 

 CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE FORNECIMENTO –  
O fornecimento do objeto licitado será de forma parcelada/fracionada, mediante Nota Fiscal e 
entregue no Prédio da Prefeitura, em Dom Viçoso, em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento 
da Autorização de Fornecimento (AF) de acordo com as especificações de cada tabela e 
conforme necessidades da administração ou em outro local conforme dispuser a Autorização 
de Fornecimento - AF. - Os produtos solicitados deverão ser liberados, mediante expedição da 
Requisição - (Autorização de Fornecimento) emitida previamente pelo Dep. de Compras, 
devendo as notas fiscais estarem rigorosamente de acordo com as especificações contidas 
nas Autorizações de Fornecimento, sob pena de devolução e ou suspensão de pagamento 
devido.  
- Para maior segurança e melhor agilidade nos trabalhos, deverá ser emitido uma Nota Fiscal 
para cada Secretaria/ Unidade e constar no corpo da mesma o número da Requisição de 
Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras. - A Prefeitura Municipal promoverá a cada 
fornecimento, a conferência do preço unitário a ser pago, devendo o mesmo ser o constante 
das propostas apresentadas, de acordo com o percentual de desconto oferecido ou o de 
balcão, menor preço. – A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços 
dos produtos e avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados. - A Administração convocará o fornecedor para negociar 
o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço 
registrado estiver acima do preço de mercado. - Em qualquer hipótese os preços decorrentes 
da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. - Será considerado 
preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Administração para determinado Item. - De acordo com a legislação, o contratado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. - O material rejeitado poderá ser substituído uma única 
vez, dentro de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação.  
 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO –  
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A CONTRATANTE fiscalizará, através das Secretarias e Departamentos, o fiel cumprimento ao 
objeto do presente, sendo que qualquer irregularidade porventura constatada implicará na 
imediata rescisão do mesmo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
A empresa Controlle e Assesoria S/S Ltda vai atuar durante a execução contratual, no apoio a 
fiscalização do Setor de Compras, através de pesquisas no mercado e consultas às tabelas. 
 

CLÁUSULA DECIMA – PENALIDADES –  

A CONTRATADA estará sujeita, conforme o caso, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa: a) multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em decorrência 
de atraso injustificado no adimplemento do objeto; b) advertência; c) multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado; d) suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. - Ficará impedida de licitar 
e contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; b) 
não mantiver a proposta, injustificadamente; c) comportar-se de modo inidôneo; d) fizer 
declaração falsa; e) cometer fraude fiscal; f) falhar ou fraudar na execução do objeto 
contratado.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES –  

Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA: Atender às solicitações feitas 
pelo Departamento de Compras e Licitações a contar de seu recebimento. Responsabilizar-se 
pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas 
exigidas para os produtos. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os produtos em que se verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções; 
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 
sobre o objeto deste edital. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom 
Viçoso ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;  
 

Constituem obrigações/responsabilidades do CONTRATANTE:  
Receber os produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; Efetuar o 
pagamento no prazo estabelecido neste edital;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA –  

A presente Ata de registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: - Pela 
Administração, quando: a) a detentora que não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; b) a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; c) a detentora der causa a rescisão administrativa 
de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; d) os 
preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de 
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; f) a 
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; - Pelas Detentoras da 
Ata quando: g) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata, ou a juízo da Administração, quando comprovada ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; h) a solicitação das 
detentoras para cancelamento dos descontos registrados deverá ser formulada com a 
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antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração aplicação de penalidade na 
Cláusula Oitava (8ª), caso não aceitas as razões do pedido. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO –  
Os fornecimentos do objeto da presente Ata serão autorizados, caso a caso, pela Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso/MG, através de seu Setor de Compras. 
  

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS –  
Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 020/2019 e as 
Propostas Comerciais das empresas classificadas no certame citado. Fica eleito o foro da 
Comarca de Carmo de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
das presentes Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93 e 
suas alterações e a Lei 10.520/2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
 
 

 
Dom Viçoso-MG, 21 de Maio de 2020. 

 
 
 
 

____________________________ 

Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
____________________________ 

LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR - ME  
Luiz Carlos Ribeiro Braga Junior  

CPF 012.402.966-30  
 

 
Testemunhas:  
      CPF 
 
____________________________________  ________________________ 
 
____________________________________  _________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 / 2020. 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Município de Dom 

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

Gerais, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta 
Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, no uso de suas 

atribuições, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão 
Presencial nº 005/2020, Processo de Licitação nº 027/2020, RESOLVE Registrar o Preço da 

empresa MAQ PEÇAS  E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.376.494/0001-64, com sede à Av. Minas Gerais, nº 261, CEP 37.062-190, Bairro Resende, 

em Varginha – MG, neste ato representado pelo Sócio, senhor Ronaldo José da Silveira, 
brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF n° 591.490.276-20, e do R.G.  n° M-
4.487.319-2, SSP/MG, para fornecimento de Peças Originais de Reposição para Veículos 
Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados, doravante denominada 

CONTRATADA, sujeitando-se as nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
056/2010 (que regulamenta o Pregão no Município), Decreto Municipal nº 135/2012 de 12 de 
março de 2012 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na Modalidade Pregão) e 
demais normas, inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, conforme descrição seguinte: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO –  
Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para fornecimento de Peças 

Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e 
Conveniados, através do Menor Preço por Lote, com critério de julgamento de “MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELA DE PREÇOS”.  
 

CLAUSULA SEGUNDA -  DO CONTRATADO –  
O valor estimado e o Percentual de Desconto sobre as Tabela de Preços registrados 

nesta Ata, encontram-se indicados na planilha abaixo: 
 

LOTE MARCA TIPO DE VEICULO 
Percentual de Desconto s/ 

Tabela do Fabricante 
V. Estimado 

6 Mercedes Benz Veículo Pesado 64,1% 20.000,00 

      TOTAL 20.000,00 

-- No valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS – 
 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. Nos termos 

do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração Municipal não será obrigada a adquirir os produtos 
referidos nesta Ata, sem que, de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas registradas. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei federal 
8666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras 
o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para o fornecimento do respectivo 
objeto, por todos os órgãos da administração direta e indireta do Município de Dom Viçoso/MG. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO DESCONTO –  
Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata, através de Pregão 
Presencial, são os constantes de seus anexos, de acordo com a respectiva classificação do 
Pregão Presencial nº 005/2020.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA – 
 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de, no máximo 05 ( cinco ) dias 
uteis, e será contado do recebimento da Autorização de Fornecimento(AF). O local de entrega 
será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal situado à Rua Valdemar de Oliveira, 01, Centro, 
em Dom Viçoso /MG, ou outro local determinado por esta.  
 

CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE PAGAMENTO –   
O pagamento devido será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega satisfatória das 
mercadorias, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, isenta de qualquer rasura ou 
dados que dificultem a identificação dos produtos constantes na mesma e acompanhada da 
Autorização de Fornecimento(AF) expedidas pelo Departamento de Compras. - Para a 
efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar a 
regularidade com o INSS, com o FGTS e a CNDT. - Poderá ocorrer recomposição nos preços 
contratados, se necessários a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, por 
fato superveniente, imprevisível e inevitável, mediante apresentação de planilha de custo, 
documentos fiscais e outros que comprovem a alteração do valor do produto. 
 

 CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE FORNECIMENTO –  
O fornecimento do objeto licitado será de forma parcelada/fracionada, mediante Nota Fiscal e 
entregue no Prédio da Prefeitura, em Dom Viçoso, em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento 
da Autorização de Fornecimento (AF) de acordo com as especificações de cada tabela e 
conforme necessidades da administração ou em outro local conforme dispuser a Autorização 
de Fornecimento - AF. - Os produtos solicitados deverão ser liberados, mediante expedição da 
Requisição - (Autorização de Fornecimento) emitida previamente pelo Dep. de Compras, 
devendo as notas fiscais estarem rigorosamente de acordo com as especificações contidas 
nas Autorizações de Fornecimento, sob pena de devolução e ou suspensão de pagamento 
devido.  
- Para maior segurança e melhor agilidade nos trabalhos, deverá ser emitido uma Nota Fiscal 
para cada Secretaria/ Unidade e constar no corpo da mesma o número da Requisição de 
Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras. - A Prefeitura Municipal promoverá a cada 
fornecimento, a conferência do preço unitário a ser pago, devendo o mesmo ser o constante 
das propostas apresentadas, de acordo com o percentual de desconto oferecido ou o de 
balcão, menor preço. – A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços 
dos produtos e avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados. - A Administração convocará o fornecedor para negociar 
o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço 
registrado estiver acima do preço de mercado. - Em qualquer hipótese os preços decorrentes 
da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. - Será considerado 
preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Administração para determinado Item. - De acordo com a legislação, o contratado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. - O material rejeitado poderá ser substituído uma única 
vez, dentro de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação.  
 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO –  
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A CONTRATANTE fiscalizará, através das Secretarias e Departamentos, o fiel cumprimento ao 
objeto do presente, sendo que qualquer irregularidade porventura constatada implicará na 
imediata rescisão do mesmo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
A empresa Controlle e Assesoria S/S Ltda vai atuar durante a execução contratual, no apoio a 
fiscalização do Setor de Compras, através de pesquisas no mercado e consultas às tabelas. 
 

CLÁUSULA DECIMA – PENALIDADES –  

A CONTRATADA estará sujeita, conforme o caso, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa: a) multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em decorrência 
de atraso injustificado no adimplemento do objeto; b) advertência; c) multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado; d) suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. - Ficará impedida de licitar 
e contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; b) 
não mantiver a proposta, injustificadamente; c) comportar-se de modo inidôneo; d) fizer 
declaração falsa; e) cometer fraude fiscal; f) falhar ou fraudar na execução do objeto 
contratado.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES –  

Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA: Atender às solicitações feitas 
pelo Departamento de Compras e Licitações a contar de seu recebimento. Responsabilizar-se 
pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas 
exigidas para os produtos. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os produtos em que se verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções; 
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 
sobre o objeto deste edital. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom 
Viçoso ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;  
 

Constituem obrigações/responsabilidades do CONTRATANTE:  
Receber os produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; Efetuar o 
pagamento no prazo estabelecido neste edital;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA –  

A presente Ata de registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: - Pela 
Administração, quando: a) a detentora que não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; b) a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; c) a detentora der causa a rescisão administrativa 
de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; d) os 
preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de 
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; f) a 
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; - Pelas Detentoras da 
Ata quando: g) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata, ou a juízo da Administração, quando comprovada ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; h) a solicitação das 
detentoras para cancelamento dos descontos registrados deverá ser formulada com a 
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antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração aplicação de penalidade na 
Cláusula Oitava (8ª), caso não aceitas as razões do pedido. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO –  
Os fornecimentos do objeto da presente Ata serão autorizados, caso a caso, pela Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso/MG, através de seu Setor de Compras. 
  

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS –  
Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 020/2019 e as 
Propostas Comerciais das empresas classificadas no certame citado. Fica eleito o foro da 
Comarca de Carmo de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
das presentes Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93 e 
suas alterações e a Lei 10.520/2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
 
 

 
Dom Viçoso-MG, 21 de Maio de 2020. 

 
 
 
 
 

____________________________ 

Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Maq Peças  e Equipamentos Ltda - EPP  
Ronaldo José da Silveira 

 CPF 591.490.276-20   
 

 
Testemunhas:  
      CPF 
 
____________________________________  ________________________ 
 
____________________________________  _________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 / 2020. 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Município de Dom 

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

Gerais, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta 
Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, no uso de suas 

atribuições, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão 
Presencial nº 005/2020, Processo de Licitação nº 027/2020, RESOLVE Registrar o Preço da 

empresa SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 86.660.495/0001-09, com sede à Av. Minas Gerais, nº 915, CEP 37.062-190, Bairro 

Resende, em Varginha – MG, neste ato representada pelo Sócio, senhor Rodrigo Naves 

Vilela, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n° 799.506.046-72, e do R.G.  n° MG-
5.812.609, SSP/MG, para fornecimento de Peças Originais de Reposição para Veículos Leves, 
Pesados e Maquinários da Frota Municipal e Conveniados, doravante denominada 

CONTRATADA, sujeitando-se as nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
056/2010 (que regulamenta o Pregão no Município), Decreto Municipal nº 135/2012 de 12 de 
março de 2012 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na Modalidade Pregão) e 
demais normas, inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, conforme descrição seguinte: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO –  
Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para fornecimento de Peças 

Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e 
Conveniados, através do Menor Preço por Lote, com critério de julgamento de “MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELA DE PREÇOS”.  
 

CLAUSULA SEGUNDA -  DO CONTRATADO –  
O valor estimado e o Percentual de Desconto sobre as Tabela de Preços registrados 

nesta Ata, encontram-se indicados na planilha abaixo: 
 

LOTE MARCA TIPO DE VEICULO 
Percentual de Desconto s/ 

Tabela do Fabricante 
V. Estimado 

4 Honda Motocicleta - Leve 35% 5.000,00 

      TOTAL 5.000,00 

-- No valor estimado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS – 
 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. Nos termos 

do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração Municipal não será obrigada a adquirir os produtos 
referidos nesta Ata, sem que, de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas registradas. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei federal 
8666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras 
o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para o fornecimento do respectivo 
objeto, por todos os órgãos da administração direta e indireta do Município de Dom Viçoso/MG. 
 



 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  DOM  VIÇOSO - MG 

 
 

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01  - Centro - CEP 37.474-000  - Dom Viçoso / MG 
CNPJ: 18.188.268/0001-64 -  Fone/Fax: (35) 3375-1100  -  E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO DESCONTO –  
Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata, através de Pregão 
Presencial, são os constantes de seus anexos, de acordo com a respectiva classificação do 
Pregão Presencial nº 005/2020.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA – 
 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de, no máximo 05 ( cinco ) dias 
uteis, e será contado do recebimento da Autorização de Fornecimento(AF). O local de entrega 
será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal situado à Rua Valdemar de Oliveira, 01, Centro, 
em Dom Viçoso /MG, ou outro local determinado por esta.  
 

CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE PAGAMENTO –   
O pagamento devido será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega satisfatória das 
mercadorias, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, isenta de qualquer rasura ou 
dados que dificultem a identificação dos produtos constantes na mesma e acompanhada da 
Autorização de Fornecimento(AF) expedidas pelo Departamento de Compras. - Para a 
efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar a 
regularidade com o INSS, com o FGTS e a CNDT. - Poderá ocorrer recomposição nos preços 
contratados, se necessários a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, por 
fato superveniente, imprevisível e inevitável, mediante apresentação de planilha de custo, 
documentos fiscais e outros que comprovem a alteração do valor do produto. 
 

 CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE FORNECIMENTO –  
O fornecimento do objeto licitado será de forma parcelada/fracionada, mediante Nota Fiscal e 
entregue no Prédio da Prefeitura, em Dom Viçoso, em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento 
da Autorização de Fornecimento (AF) de acordo com as especificações de cada tabela e 
conforme necessidades da administração ou em outro local conforme dispuser a Autorização 
de Fornecimento - AF. - Os produtos solicitados deverão ser liberados, mediante expedição da 
Requisição - (Autorização de Fornecimento) emitida previamente pelo Dep. de Compras, 
devendo as notas fiscais estarem rigorosamente de acordo com as especificações contidas 
nas Autorizações de Fornecimento, sob pena de devolução e ou suspensão de pagamento 
devido.  
- Para maior segurança e melhor agilidade nos trabalhos, deverá ser emitido uma Nota Fiscal 
para cada Secretaria/ Unidade e constar no corpo da mesma o número da Requisição de 
Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras. - A Prefeitura Municipal promoverá a cada 
fornecimento, a conferência do preço unitário a ser pago, devendo o mesmo ser o constante 
das propostas apresentadas, de acordo com o percentual de desconto oferecido ou o de 
balcão, menor preço. – A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços 
dos produtos e avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados. - A Administração convocará o fornecedor para negociar 
o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço 
registrado estiver acima do preço de mercado. - Em qualquer hipótese os preços decorrentes 
da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. - Será considerado 
preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Administração para determinado Item. - De acordo com a legislação, o contratado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. - O material rejeitado poderá ser substituído uma única 
vez, dentro de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação.  
 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO –  
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A CONTRATANTE fiscalizará, através das Secretarias e Departamentos, o fiel cumprimento ao 
objeto do presente, sendo que qualquer irregularidade porventura constatada implicará na 
imediata rescisão do mesmo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
A empresa Controlle e Assesoria S/S Ltda vai atuar durante a execução contratual, no apoio a 
fiscalização do Setor de Compras, através de pesquisas no mercado e consultas às tabelas. 
 

CLÁUSULA DECIMA – PENALIDADES –  

A CONTRATADA estará sujeita, conforme o caso, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa: a) multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em decorrência 
de atraso injustificado no adimplemento do objeto; b) advertência; c) multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado; d) suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. - Ficará impedida de licitar 
e contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; b) 
não mantiver a proposta, injustificadamente; c) comportar-se de modo inidôneo; d) fizer 
declaração falsa; e) cometer fraude fiscal; f) falhar ou fraudar na execução do objeto 
contratado.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES –  

Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA: Atender às solicitações feitas 
pelo Departamento de Compras e Licitações a contar de seu recebimento. Responsabilizar-se 
pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas 
exigidas para os produtos. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os produtos em que se verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções; 
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 
sobre o objeto deste edital. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom 
Viçoso ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;  
 

Constituem obrigações/responsabilidades do CONTRATANTE:  
Receber os produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; Efetuar o 
pagamento no prazo estabelecido neste edital;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA –  

A presente Ata de registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: - Pela 
Administração, quando: a) a detentora que não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; b) a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; c) a detentora der causa a rescisão administrativa 
de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; d) os 
preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de 
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; f) a 
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; - Pelas Detentoras da 
Ata quando: g) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata, ou a juízo da Administração, quando comprovada ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; h) a solicitação das 
detentoras para cancelamento dos descontos registrados deverá ser formulada com a 



 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  DOM  VIÇOSO - MG 

 
 

Rua Valdemar de Oliveira, nº 01  - Centro - CEP 37.474-000  - Dom Viçoso / MG 
CNPJ: 18.188.268/0001-64 -  Fone/Fax: (35) 3375-1100  -  E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br 

 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração aplicação de penalidade na 
Cláusula Oitava (8ª), caso não aceitas as razões do pedido. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO –  
Os fornecimentos do objeto da presente Ata serão autorizados, caso a caso, pela Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso/MG, através de seu Setor de Compras. 
  

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS –  
Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 020/2019 e as 
Propostas Comerciais das empresas classificadas no certame citado. Fica eleito o foro da 
Comarca de Carmo de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
das presentes Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93 e 
suas alterações e a Lei 10.520/2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
 
 
 

 
Dom Viçoso-MG, 21 de Maio de 2020. 

 
 
 
 
 

____________________________ 

Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
____________________________ 

Suprema Maquinas Peças e Manutenção Ltda - EPP  
Rodrigo Naves Vilela 
CPF 799.506.046-72 

 
 

 
Testemunhas:   
      CPF 
 
____________________________________  ________________________ 
 
____________________________________  _________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 / 2020. 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Município de Dom 

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

Gerais, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Rosinei Pinto, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, residente à Rua Dr. Altamiro Coli, nº 193, Centro, nesta 
Cidade, portador CPF nº 032.844.616-55 e do RG M-8.378.403, SSP/MG, no uso de suas 

atribuições, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão 
Presencial nº 005/2020, Processo de Licitação nº 027/2020, RESOLVE Registrar o Preço da 

empresa VARFLEX AUTO PEÇAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.923.688/0001-06, 
com sede à Av. Minas Gerais, nº 273, CEP 37.062-190, Bairro Resende, em Varginha – MG, 

neste ato representado pelo Sócio, senhor Geraldo Eduardo Inácio, brasileiro, casado, 
empresário, portador do CPF n° 729.432.896-04, e do R.G.  n° M-5.288.385, SSP/MG, para 
fornecimento de Peças Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários 

da Frota Municipal e Conveniados, doravante denominada CONTRATADA, sujeitando-se as 
nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, da Lei 
Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 056/2010 (que regulamenta o 
Pregão no Município), Decreto Municipal nº 135/2012 de 12 de março de 2012 (que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços na Modalidade Pregão) e demais normas, 
inclusive Municipais, aplicáveis à espécie, conforme descrição seguinte: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO –  
Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para fornecimento de Peças 

Originais de Reposição para Veículos Leves, Pesados e Maquinários da Frota Municipal e 
Conveniados, através do Menor Preço por Lote, com critério de julgamento de “MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELA DE PREÇOS”.  
 

CLAUSULA SEGUNDA -  DO CONTRATADO –  
O valor estimado e o Percentual de Desconto sobre as Tabela de Preços registrados 

nesta Ata, encontram-se indicados na planilha abaixo: 
 

LOTE MARCA TIPO DE VEICULO 
Percentual de Desconto s/ 

Tabela do Fabricante 
V. Estimado 

3 FORD Veículo Pesado 64,5% 20.000,00 

      TOTAL 20.000,00 

-- No valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS – 
 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. Nos termos 

do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração Municipal não será obrigada a adquirir os produtos 
referidos nesta Ata, sem que, de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas registradas. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei federal 
8666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras 
o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para o fornecimento do respectivo 
objeto, por todos os órgãos da administração direta e indireta do Município de Dom Viçoso/MG. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO DESCONTO –  
Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata, através de Pregão 
Presencial, são os constantes de seus anexos, de acordo com a respectiva classificação do 
Pregão Presencial nº 005/2020.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA – 
 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de, no máximo 05 ( cinco ) dias 
uteis, e será contado do recebimento da Autorização de Fornecimento(AF). O local de entrega 
será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal situado à Rua Valdemar de Oliveira, 01, Centro, 
em Dom Viçoso /MG, ou outro local determinado por esta.  
 

CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE PAGAMENTO –   
O pagamento devido será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega satisfatória das 
mercadorias, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, isenta de qualquer rasura ou 
dados que dificultem a identificação dos produtos constantes na mesma e acompanhada da 
Autorização de Fornecimento(AF) expedidas pelo Departamento de Compras. - Para a 
efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar a 
regularidade com o INSS, com o FGTS e a CNDT. - Poderá ocorrer recomposição nos preços 
contratados, se necessários a estabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, por 
fato superveniente, imprevisível e inevitável, mediante apresentação de planilha de custo, 
documentos fiscais e outros que comprovem a alteração do valor do produto. 
 

 CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE FORNECIMENTO –  
O fornecimento do objeto licitado será de forma parcelada/fracionada, mediante Nota Fiscal e 
entregue no Prédio da Prefeitura, em Dom Viçoso, em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento 
da Autorização de Fornecimento (AF) de acordo com as especificações de cada tabela e 
conforme necessidades da administração ou em outro local conforme dispuser a Autorização 
de Fornecimento - AF. - Os produtos solicitados deverão ser liberados, mediante expedição da 
Requisição - (Autorização de Fornecimento) emitida previamente pelo Dep. de Compras, 
devendo as notas fiscais estarem rigorosamente de acordo com as especificações contidas 
nas Autorizações de Fornecimento, sob pena de devolução e ou suspensão de pagamento 
devido.  
- Para maior segurança e melhor agilidade nos trabalhos, deverá ser emitido uma Nota Fiscal 
para cada Secretaria/ Unidade e constar no corpo da mesma o número da Requisição de 
Fornecimento emitida pelo Dep. de Compras. - A Prefeitura Municipal promoverá a cada 
fornecimento, a conferência do preço unitário a ser pago, devendo o mesmo ser o constante 
das propostas apresentadas, de acordo com o percentual de desconto oferecido ou o de 
balcão, menor preço. – A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços 
dos produtos e avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados. - A Administração convocará o fornecedor para negociar 
o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço 
registrado estiver acima do preço de mercado. - Em qualquer hipótese os preços decorrentes 
da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. - Será considerado 
preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Administração para determinado Item. - De acordo com a legislação, o contratado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. - O material rejeitado poderá ser substituído uma única 
vez, dentro de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação.  
 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO –  
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A CONTRATANTE fiscalizará, através das Secretarias e Departamentos, o fiel cumprimento ao 
objeto do presente, sendo que qualquer irregularidade porventura constatada implicará na 
imediata rescisão do mesmo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  
A empresa Controlle e Assesoria S/S Ltda vai atuar durante a execução contratual, no apoio a 
fiscalização do Setor de Compras, através de pesquisas no mercado e consultas às tabelas. 
 

CLÁUSULA DECIMA – PENALIDADES –  

A CONTRATADA estará sujeita, conforme o caso, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
às seguintes sanções, garantida a ampla e prévia defesa: a) multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em decorrência 
de atraso injustificado no adimplemento do objeto; b) advertência; c) multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total contratado; d) suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. - Ficará impedida de licitar 
e contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; b) 
não mantiver a proposta, injustificadamente; c) comportar-se de modo inidôneo; d) fizer 
declaração falsa; e) cometer fraude fiscal; f) falhar ou fraudar na execução do objeto 
contratado.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES –  

Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA: Atender às solicitações feitas 
pelo Departamento de Compras e Licitações a contar de seu recebimento. Responsabilizar-se 
pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, sempre observando as normas técnicas 
exigidas para os produtos. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os produtos em que se verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções; 
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 
sobre o objeto deste edital. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom 
Viçoso ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;  
 

Constituem obrigações/responsabilidades do CONTRATANTE:  
Receber os produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; Efetuar o 
pagamento no prazo estabelecido neste edital;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA –  

A presente Ata de registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: - Pela 
Administração, quando: a) a detentora que não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; b) a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; c) a detentora der causa a rescisão administrativa 
de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; d) os 
preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de 
interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; f) a 
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; - Pelas Detentoras da 
Ata quando: g) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata, ou a juízo da Administração, quando comprovada ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; h) a solicitação das 
detentoras para cancelamento dos descontos registrados deverá ser formulada com a 
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antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração aplicação de penalidade na 
Cláusula Oitava (8ª), caso não aceitas as razões do pedido. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO –  
Os fornecimentos do objeto da presente Ata serão autorizados, caso a caso, pela Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso/MG, através de seu Setor de Compras. 
  

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS –  
Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 020/2019 e as 
Propostas Comerciais das empresas classificadas no certame citado. Fica eleito o foro da 
Comarca de Carmo de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
das presentes Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93 e 
suas alterações e a Lei 10.520/2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
 
 

 
Dom Viçoso-MG, 21 de Maio de 2020. 

 
 
 
 

____________________________ 

Francisco Rosinei Pinto 
Prefeito Municipal 
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