
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRANGA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

026/2018

Aos 03 dias do mês de julho do ano de 2018, o Município de Piranga, representado pelo
Prefeito Municipal, Jose Carlos de Oliveira Marques, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no
CPF sob o N- 933.867.706-06, residente e domiciliado neste município de Piranga/MG, lavra a
presente Ata de Registro de Preços (ARP], referente ao processo Licitatório n^ 089/2018,
Pregão n- 058/2018, Registro de preços n^ 033/2018, que objetiva o fornecimento de peças e
acessórios para veículos e máquinas da frota municipal, observados as especificações, bem
como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados,
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa JJZ Comercio de Peças e Serviços
Eireli Me/cNPJ: 22.093.119/0001-99, estabelecida à Rua Araguarí, 525, Barro Preto, Belo
H rizonte - MG CEP: 30190-110, neste ato representado por Jonas Oliveira Guedes, CPF:
007!515.826-46,' RG: M- 9.222.407, SSP-MG.

PRIMEIRA - DO OBJETO

111 Constitui objeto principal do presente instrumento, o registro de Preço para aquisição de
automotivas originais por maior desconto sobre os itens das tabelas do fabricante, para a

m^anutenção dos veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Piranga, conforme
especificado abaixo;

Lote

11

Descrição

Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de
primeira linha e ou genuínas para motocicletas HONDA da frota do
Município

Desconto

10,00%

SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2 1) A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 meses, contados a partir da sua
assinatura.

Nos termos do art. 15, parágrafo 4^, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal
« ««■^794 durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será

h ■ d a adquirir os serviços referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso oukidèn^ação de qualquer espécie às empresas registradas.
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as
ões que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro dectJ tci oy 1 àccnocH c n a ít-AK-i/-* a n o ry-i r*l H af/ac q (V

Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

Rua Beneiliio Valaclaiés. n 09 Centro
Piianga MG 3<5d30 000
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TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3 1] A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do
respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

QUARTA - DO PREÇO

4  Os descontos ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de
Preço são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Presencial n- 058/2018.

^ 4 21 fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do
Decreto que regulamenta o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial n^ 058/2018 que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso.

4 3^ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas
apresentadas no Pregão Presencial n- 058/2018 pela empresa detentora da presente Ata, as
quais também a integram.

QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5 11 Em cada fornecimento, o prazo de entrega dos produtos será de 02 dias contados a partir
d'. Lí^são da Autorização de Fornecimento.

5 3] O local para a entrega dos produtos, em cada fornecimento, será determinado pelo
departamento solicitante.

SEXTA - DO PAGAMENTO

Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na
^  ■ "^ão bancária, ou excepcionalmente, pelo Departamento de Fazenda em cheque nominal
' tratada em moeda corrente, após 10 [dez] dias da emissão da Nota Fiscal.

SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1)
Autorizações de Fornecimento, decorrentes da presente Ata de Registro de

Preços,serão formalizados perante ao Departamento de Compras.

As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos7.2)
a H efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentos pedi j^ta posterior a do seu vencimento. ^

estiver previbL^ f

Rua Benedito valadaies. n' 09 Cenirc
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7.3) Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas, no edital do
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à
detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias independentemente da aplicação
das penalidades cabíveis.

7.4) Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a
qual poderá ser feita por correio eletrônico, memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo
dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a
entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.5) Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-físcal
fatura, conforme o caso.

7.6) A empresa fornecedora, quando do recebimento da Autorização de Fornecimento
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao
recebimento.

7 7) A cópia da Autorização de fornecimento referida no item anterior deverá ser
devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da
ata.

7 g) As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até
vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

7 9) As empresas detentoras da presente ata poderão, facultativamente, aceitar
acréscimos superiores a vinte e cinco por cento, dentro do prazo de validade do registro.

OITAVA - DAS PENALIDADES

8 1) Nos termos do artigo 7^ da Lei 10.520 de 17/07/2002, o licitante vencedor, convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municipais, pelo prazo de até 2 (dois)
anos sem prejuízo das multas previstas neste edital e na ata de registro de preços e das
demais cominações legais.

nona - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

9 ]) Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial na execução do objeto, fica
sujeito às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal n^ 8.666/93, na seguinte
conformidade:

Rua Beneailü Vaiadai es. iv 09 Centro

Piranga MG 36480 000
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9.1.1) Atraso até 10 [dez] dias, multa de 2% (dois por cento] sobre o valor estimado da
obrigação, por dia de atraso;

9.1.2) Atraso superior a 10 (dez) dias até o limite de 30 (trinta) dias, será aplicada a
penalidade de advertência e multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado da obrigação,
por dia de atraso.

9.1.3) Pela inexecução parcial da ata de registro de preços, assim considerada entre
outras inadimplências contratuais, o atraso superior a trinta dias na execução do objeto, a
Administração, garantida a prévia defesa, procederá à rescisão unilateral da ata de registro de
preços e, poderá aplicar a empresa registrada a penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Piranga, MG por até 2
(dois) anos e multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado da obrigação, por dia de
atraso, calculados até a data da rescisão da ata de registro de preços.

9.1.4) Pela inexecução total da ata de registro de preços, a Administração, garantida a
prévia defesa procederá a rescisão unilateral da ata de registro de preços e, poderá aplicar a
empresa registrada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata de registro de
preços.

9 2) As sanções são independentes e a aplicação de uma MULTA não exclui a outra.

9.3) O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação
da licitante apenada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida
ativa sujeitando-se a devedora ao processo judicial de execução.

DÉCIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMiCO-FINANCEIRO

10 1) O preço dos produtos serão fixos e irreajustáveis, de acordo com a Lei n. 8.880/94 e
legislação subseqüente e no Decreto n. 2.271/97 e demais normas aplicáveis pelo período de
12 (doze) meses, contados da assinatura da ata de registro de preços, exceto:

10 2) hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente para a justa
remuneração da execução do objeto poderá ser revisada, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico - financeiro inicial da ata de registro de preços.

10 3) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da

oposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para
conforme o caso.

mais ou menos,

10 4) Na hipótese da Empresa registrada solicitar alteração de preço, a mesma terá ̂ e

Hiiá Beiiedilo v>ir.^(Jaics 09 Cenii
Piianga MG- 36480-000

Tei i'íi . 3-41^ 108 "



ONíC/>a

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRANGA

justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de
aquisição de produtos, etc.

10 5) Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Empresa registrada, esta
deverá comprovar o desequilíbrio econômlco-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

10 6) Fica facultado à Administração realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de
preços solicitada pela empresa registrada.

10 7) A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e
jurídica da Administração, porém contemplará a execução do objeto realizada a partir da data
do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Administração.

10 8) Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a
empresa registrada não poderá suspender a execução do serviço e os pagamentos serão
realizados aos preços vigentes.

10 91 A Administração deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo
Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação à execução do
objeto realizados após o protocolo do pedido de revisão.

10 10) ^ novo preço só terá validade, após parecer da comissão revisora e, para efeito de
na^amento do objeto porventura entregue entre a data do pedido de adequação, retroagirá à
data do pedido de adequação formulado pela empresa registrada.

j  O diferencial de preço entre a proposta inicial da Empresa registrada e a pesquisa
de mercado efetuada pela Administração na ocasião da abertura do certame, bem como
eventuais descontos concedidos pela empresa registrada, serão sempre mantidos.

10 12) ^ periodicidade prevista neste item poderá ser reduzida por legislação
superveniente.

décima primeira - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 1 O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante
consoante o disposto no art.73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.e demais normas
pertinentes.

112) ^ fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art 73, II, "a" e "b", da
Lei Federal 8.666/93.

11 3) Somente serão aceitos serviços dentro dos padrões exigidos, cabendo à

Rua Benedito Valaüaies. iv 09 Centro
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Administração rejeitá-las em caso de impossibilidade com o padrão de qualidade exigido.
22

décima segunda - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1? 1) A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito; Pela
Administração, quando:

^2 1 A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;

A detentora não retirar qualquer Autorização de Fornecimento, no prazoÍ2.1.2^ * *—* '
estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de
leglstío de preços, a critério da Administração;
12 1 4) qualquer das hipóteses de inexecuçâo total ou parcial de contrato decorrente
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
^  p^j. |-32ões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela

Administração;

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste
' f^ta pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando oserá , minici-r-ar-Qo Ha larocpntp Ata Ho R02istro de Preços;Item, ser nrocesso de administração da presente Ata de Registro de Preços;

comprovante au y

Mo caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a
■  -o será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais docomunicaça . . cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Município, coiisi"

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar
12.4) , ac AviCTAnriaç HpQta Ata dp Rp^istro de Preços, ou. a iuizo da"h Ttadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízoimpossi 1 1 Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
Administraç . 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
78, incisos XiiraAVi,

no art.

A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser
H  com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação dasformulada Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

penalidades pic

décima TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

Rua Beneano Valaclares, n' 09 Cenlro

Piranga • MG- 36480-000
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13 1) As aquisições dos produtos e serviços da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, pela requisitante.

13 2) O fornecedor dos serviços deverá cumprir cada ordem de fornecimento parcela sob
pena de que o pagamento dos materiais entregues fique suspenso até que se os demais itens
sejam entregues e aplicação da penalidade prevista no item 111 da cláusula 08 desta ata.

DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

,, Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial n- 058/2018 e as propostas das

empresas classificadas no certame supranumerado.

14 2) Fica eleito o foro da Comarca de Piranga, Estado de Minas Gerais, para dirimir
quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

Piranga, 03 de julho de 2018.

José Cavmae Oliveira Marques
Preáíto Municipal
Contratante

jjZ Comercio

Jonas Olíj^^ra Gue^ides
Contratada

eças ̂ Serviços Eireli ME

Testemunhas:

Glayce Cri
CPF-128.;

e Rezende

61.186-73

Die^tTda /Cunha''^4€Íreles
CPF- 096.288.636-06

Rua Beiifetlito VaiatJates -i 09 Centro

Piianga - Wlfí '56';80-00rj
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRANGA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ns026/2018

Aos 03 dias do mês de julho do ano de 2018, o Município de Piranga,
representado pelo Prefeito Municipal, Jose Carlos de Oliveira Marques, brasileiro, casado,
agricultor, inscrito no CPF sob o N- 933.867.706-06, residente e domiciliado neste município
de Piranga/MG, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao processo
Licitatório n^ 089/2018, Pregão n^ 058/2018, Registro de preços n^ 033/2018, que objetiva o
fornecimento de peças e acessórios para veículos e máquinas da frota municipal, observados as
especificações, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados,
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa Horizonte Transporte Logística e
Peças Ltda ME, CNPJ: 27.602.170/0001-00, estabelecida na Rua Antônio Peixoto Guimarães,
387 Caiçaras, Belo Horizonte-MG, CEP: 30.770-290, neste ato representado por Demosthenes
Menezes de Oliveira Júnior, CPF: 186.301.036-04, RG M-1.180.031, SS/MG.

PRIMEIRA - DO OBJETO

l.lj Constitui objeto principal do presente instrumento, o registro de Preço para aquisição de
peças automotivas originais por maior desconto sobre os itens das tabelas do fabricante, para a
manutenção dos veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Piranga, conforme
especificado abaixo:

Lote
Descrição Desconto

5

Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de
primeira linha e ou genuínas para veículos utilitários da marca
VOLKSWAGEM da frota do Município.

51,00%

6

Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de
primeira linha e ou genuínas para veículos pesados da marca IVECO da
frota do Município.

58,00%

SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2 1) A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 meses, contados a partir da sua
assinatura.

2 2) Nos termos do art. 15, parágrafo 4^, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal
g 883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será
obrigado a adquirir os serviços referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie às empresas registradas.
2 3) Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de

Rua Benedito Valadares, n 09. Centro.

Piranya - MG- 3648Ü-000
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Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1] A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do
respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

QUARTA - DO PREÇO

4 1) Os descontos ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de
Preço são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Presencial n° 058/2018.

4 2) Ern cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do
Decreto que regulamenta o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial n- 058/2018 que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso.

4 3) Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas
apresentadas, no Pregão Presencial n^ 058/2018 pela empresa detentora da presente Ata, as
quais também a integram.

QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5 1] Em cada fornecimento, o prazo de entrega dos produtos será de 02 dias contados a partir
da emissão da Autorização de Fornecimento.

^  5 3] O local para a entrega dos produtos, em cada fornecimento, será determinado pelo
'  departamento solicitante.

SEXTA - DO PAGAMENTO

6 1] Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na
instituição bancária, ou excepcionalmente, pelo Departamento de Fazenda em cheque nominal
a contratada, em moeda corrente, após 10 (dez) dias da emissão da Nota Fiscal.

SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7 1) As Autorizações de Fornecimento, decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços serão formalizados perante ao Departamento de Compras.

7 2) As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos

Rua Benedito Valadares, n' 09. Centro.

Piraticja - MG- 36480-000
Tel. (81)3746-1087
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OS pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente
estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

7.3) Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas, no edital do
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à
detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias independentemente da aplicação
das penalidades cabíveis.

7.4) Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a
qual poderá ser feita por correio eletrônico, memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo
dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a
entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

H  7 5) Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal
fatura, conforme o caso.

7 6) A empresa fornecedora, quando do recebimento da Autorização de Fornecimento
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao
recebimento.

7 7) A cópia da Autorização de fornecimento referida no item anterior deverá ser
devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da
ata.

7 g) As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até
vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

7 9) As empresas detentoras da presente ata poderão, facultativamente, aceitar
acréscimos superiores a vinte e cinco por cento, dentro do prazo de validade do registro.

OITAVA - DAS PENALIDADES

8 l] Nos termos do artigo 7- da Lei 10.520 de 17/07/2002, o licitante vencedor, convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municipais, pelo prazo de até 2 (dois)
anos sem prejuízo das muitas previstas neste edital e na ata de registro de preços e das
demais cominações legais.

nona - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

Rua Benedito Valadares, n 09, Centro

Piranga - MG- 36480-000
Tel (31)3746-1087
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9.1) Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial na execução do objeto, fica
sujeito às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal n^ 8.666/93, na seguinte
conformidade:

9.1.1) Atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% [dois por cento) sobre o valor estimado da
obrigação, por dia de atraso;

9.1.2) Atraso superior a 10 (dez) dias até o limite de 30 [trinta) dias, será aplicada a
penalidade de advertência e multa de 3% [três por cento) sobre o valor estimado da obrigação,
por dia de atraso.

9 1.3) inexecução parcial da ata de registro de preços, assim considerada entre
outras inadimplências contratuais, o atraso superior a trinta dias na execução do objeto, a

^  Administração, garantida a prévia defesa, procederá à rescisão unilateral da ata de registro de
preços e, poderá aplicar a empresa registrada a penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Piranga, MG por até 2
[dois) anos e multa de 3% [três por cento) sobre o valor estimado da obrigação, por dia de
atraso, calculados até a data da rescisão da ata de registro de preços.

9 1 4) Pela inexecução total da ata de registro de preços, a Administração, garantida a
prévia defesa procederá a rescisão unilateral da ata de registro de preços e, poderá aplicar a
empresa registrada a multa de 10% [dez por cento) sobre o valor total da ata de registro de
preços.

9 2) As sanções são independentes e a aplicação de uma MULTA não exclui a outra.

9 3\ O prazo para pagamento da multa será de 05 [cinco) dias úteis a contar da intimação
da licitante apenada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida

.  _ „..;«;í-onHn-qp a devedora ao processo judicial de execução.
da licitante apenaaa. iNdu uctvcnuu jjcjgdiiiciiLu pcid einpiebd, u
ativa sujeitando-se a devedora ao processo judicial de execução.

décima - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10 1) O preço dos produtos serão fixos e irreajustáveis, de acordo com a Lei n. 8.880/94 e
legislação subseqüente e no Decreto n. 2.271/97 e demais normas aplicáveis pelo período de
12 [doze) meses, contados da assinatura da ata de registro de preços, exceto:

10 2) Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente para a justa
remuneração da execução do objeto poderá ser revisada, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico - financeiro inicial da ata de registro de preços.

10 3) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para

Rua Benedito Valadares, n- 09, Centro.
Piranga - MG- 36480-000
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mais ou menos, conforme o caso.

10.4) Na hipótese da Empresa registrada solicitar alteração de preço, a mesma terá que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de
aquisição de produtos, etc.

10.5) Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Empresa registrada, esta
deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

10 6) facultado à Administração realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de
preços solicitada pela empresa registrada.

10 7) A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e
jurídica da Administração, porém contemplará a execução do objeto realizada a partir da data
do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Administração.

10 8) Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a
empresa registrada não poderá suspender a execução do serviço e os pagamentos serão
realizados aos preços vigentes.

10 9) ^ Administração deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo
Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação à execução do
objeto realizados após o protocolo do pedido de revisão.

10 10) preço só terá validade, após parecer da comissão revisora e, para efeito de
nagamento do objeto porventura entregue entre a data do pedido de adequação, retroagirá à
data do pedido de adequação formulado pela empresa registrada.

10 11) diferencial de preço entre a proposta inicial da Empresa registrada e a pesquisa
de mercado efetuada pela Administração na ocasião da abertura do certame, bem como
eventuais descontos concedidos pela empresa registrada, serão sempre mantidos.

10 12) A periodicidade prevista neste item poderá ser reduzida por legislação
superveniente.

décima primeira - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

., O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante
consoante o disposto no art.73, 11 "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.e demais normas
pertinentes.

A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da11.2)

Rua Benedito Valadares, n' 09. Centro

Piranga - MG- 36480-000
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Lei Federal 8.666/93.

11.3) Somente serão aceitos serviços dentro dos padrões exigidos, cabendo à
Administração rejeitá-las em caso de impossibilidade com o padrão de qualidade exigido.
22

décima segunda - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12 1) A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela
Administração, quando:

j2 I 1) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;

j2 j 2) A detentora não retirar qualquer Autorização de Fornecimento, no prazo
estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

^2 13) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de
registro de preços, a critério da Administração;

12 1 4) qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

12 1 5) preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

12 1 6) P®"* razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração;

12 2) ^ comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste
'tem será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando o
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

12 3) ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a
omunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do
Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

17 41 Polas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar
■  nssibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da

inistração , quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.
ysTncisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser
f  lada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das

iidades previstas na Cláusula Vlll, caso não aceitas as razões do pedido.

Rua Benedito valadares. n 05, Centro.
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DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

13 1) As aquisições dos produtos e serviços da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, pela requisitante.

13 2) O fornecedor dos serviços deverá cumprir cada ordem de fornecimento parcela sob
pena de que o pagamento dos materiais entregues fique suspenso até que se os demais itens
sejam entregues e aplicação da penalidade prevista no item III da cláusula 08 desta ata.

DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial n° 058/2018 e as propostas das
empresas classificadas no certame supranumerado.

14 2) eleito o foro da Comarca de Piranga, Estado de Minas Gerais, para dirimir
quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

Piranga, 03 de julho de 2018.

José Ca Oliveira Marques

éfeito Municipal
Contratante

Horizonte Transpor4:|;;^gistica e Peças L;âá:^E
. Demosthenes Menezes de Oliveira Júnior

Contratada

Testemunhas:

Glayce Cns
CPF-12JÍ

iane Rezende

.161.186-73

Diego d^CunnãMeireles
CPF- 096.288.636-06

Rua Benedito Valadares, n 09. Centro.
Piranga - MG- 36430-000
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

026/2018

x\MIC/p

Aos 03 dias do mês de julho do ano de 2018, o Município de Branga, representado pelo
Prefeito Municipal, Jose Carlos de Oliveira Marques, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF

sob o ISF 933.867.706-06, residente e domiciliado neste município de Branga/MG. lavra a presente

Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao processo Licitatáio n^ 089/2018, Pregão n^ 058/2018,
Registro de preços n- 033/2018, que objetiva o fornecimento de peças e acessórios para veículos e
máquinas da frota municipal, observados as especificações, bem ccmo, as cláusulas e caidições

Q,abaixo estabelecidas.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual caitratação dos itens a seguir elencados,

conforme especificações do Termo de Referência, que passa afazer parte integrante desta, tendo sido,
os referidos preços, cferecidos pela empresa AR Comercio de Peças Produto e Serviços Ltda,
CNPJ- 42.814.517/0001-64, estabelecida à Rua Úrsula Paulino, 474, Cinqüentenário, Belo
Horizonte -MG, CEP: 30570-000, neste ato representado pcs Alex Rcxnualdo da Silval^PF:
548.806.026-04, RG MG 3378286.

PRIMEIRA - DO OBJETO

1 1) Constitui objeto principal do presente instrumento, o registro de Preço para aquisição de pet
automotivas a-iginais pcx maior desconto sobre os itens das tabelas do fabricante, para a manutem

'*^dos veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Branga, conforme especificado abaixo:

Ias

Descrição Descont

13

Contratação de empresa especializada para fornecimento de
peças de primeira linha e ou genuínas para veículos leves da
marca FIAT da frota do Município.

56,00%

16

Contratação de empresa especializada para fornecimento de
peças de primeira linha e ou genuínas para veículos semi
pesados da marca FIAT da frota do Município.

56,00%

segunda - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2 1) A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 meses, contados a partir da sua
assinatura.

Rua Benedirn Vaidclare.s, t>' 09. Centro,
Pranga - MG- 36480-000
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2.2) Nos termos do art. 15, parágrafo 4^, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado

a adquirir os serviços referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie às empresas registradas.

2.3) Occrrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços
será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

terceira - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1) A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo
objeto por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

QUARTA - DO PREÇO

4 1) Os descontos ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preço são
os cOTStantes dos seus anexos, de acOTdo com a respectiva classificação no Pregão Presencial n^
058/2018.

4 2) Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições dj) Decreto
^que regulamenta o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições cbifctantes
do Edital do Pregão Presencial n- 058/2018 que a precedeu e integra o presente instruniento de ̂
compromisso.

4 3) Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das prc
tadas no Pregão Presencial n- 058/2018 pela empresa detentora da presente Ata,

fstas

lais

também a integram.

quinta - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Rua Benedito Valadares, n' 09. Oentro.
Pranga - MG-36480 000
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5.1) Em cada fornecimento, o prazo de entrega dos produtos será de 02 dias coitados a partir da

emissão da Autorização de Fornecimento.

5.3) O local para a entrega dos produtos, em cada fornecimento, será determinado pelo departamento
solicita nte.

SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1) Em todos os fomecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição

-pJbancária, ou excepcionalmente, pelo Departamento de Fazenda em cheque nominal a contratada, em
moeda co-rente, após 10 (dez) dias da emissão da Nota Fiscal.

SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1) As Autorizações de Fomecimento, decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
serão formalizados perante ao Departamento de Compras.

7 2) As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos cs
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente e^er prevista
para data posterior a do seu vencimento.

^3) Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas, i» adital do
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para
substituição no prazo máximo de cinco dias independentemente da apücaçâo das penalidadei íabív^is.

7 4) Cada fomecimento deverá ser efetuado mediante crdem da unidade requisitante\ a^af
poderá ser feita pcx correio eletrônico, memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela ̂ star:
a data o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carinAo e a
assinatura do responsável.

7 5) 6)s produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal famra,
conforme o caso.

Rua BenedlfD Valadares, n' 09, Centro.
PIranya - MG-.^64 80-000

Tel. (31 > ,3746-1087
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7.6) A empresa fomecedora, quando do recebimento da Autorização de Fornecimento enviada

pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora

em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

7.7) A cópia da Autorização de fomecimento referida no item anterior deverá ser devolvida

para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

7.8) As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte

e cinco p(X cento nas quantidades estimadas.

^^7.9) As empresas detentcras da presente ata poderão, facultativamente, aceitar acréscimos
superiores a vinte e cinco por cento, dentro do prazo de validade do registro.

OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1) Nos termos do artigo 7- da Lei 10.520 de 17/07/2002, o licitante vencedor, convocado dentro do
prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto não mantiver a prqiosta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se dâ modo
inidcneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Ktadcs,
Distrito Federal ou Municipais, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas pí^istas

%este edital e na ata de registro de preços e das demais cominações legais. * *

nona - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

9 1) Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial na execução do objeto, fica sujeito
às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8.666/93, na seguinte conformidac^

Atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois per cento) sobre o valor estimado \da
y»1•1 /

,  • - r.nr dia de atraso;obrigação, por ^

9.1.2)
Atraso superior a 10 (dez) dias até o limite de 30 (trinta) dias, será aplicada a penalidadl

Rua Benedito Valadares, n" 09, Onlro
Pratiga • MG 36480-000
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de advertência e multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado da obrigação, pa- dia de atraso.

9.1.3) Pela inexecução parcial da ata de registro de preços, assim considerada entre outras

inadimplêrK:ias ccíitratuais, o atraso superior a trinta dias na execução do objeto, a Administração,
garantida a prévia defesa, procederá à rescisão unilateral da ata de registro de preços e, poderá aplicar
a empresa registrada a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar ctxn o Município de Ptranga, MG por até 2 (dois) anos e multa de 3% (três

por cento) sobre o valor estimado da obrigação, por dia de atraso, calculados até a data da rescisão da
ata de registro de preços.

"^9.1.4) Pela inexecução total da ata de registro de preços, a Administração, garantida a prévia
defesa procederá a rescisão unilateral da ata de registro de preços e, poderá aplicar a empresa
registrada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata de registro de preços.

9.2) As sanções são independentes e a aplicação de uma MULTA não exclui a outra.

9.3) O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
licitante apenada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito cano dívida ativa,
sujeitando-se a devedora ao processo judicial de execução.

décima - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

.'^10 1) O preço dos produtos serão fixos e irreajustáveis, de acordo com a Lei a 8.áj80/94 61

legislação subseqüente e no Decreto a 2.271/97 e demais normas aplicáveis pelo período de
meses, contados da assinatura da ata de registro de preços, exceto:

(do5

10 2) Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, paém de coiseqkncias
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de fí^çaUaior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontralual, a
relação que as partes pactuaram inicialmente para a justa remuneração da execução do objeto iWerá
ser revisada objetivando a manutenção do equilíbrio econânico - financeiro inicial da ata de registro
de preços.

10 3) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

Rja Benedito Valadares, iV 09, Cenlro.
Pranga MG-.56480 0 00
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superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de

comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos,

conforme o caso.

10.4) Na hipótese da Empresa registrada sdicitar alteração de preço, a mesma terá que

justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que

comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de
aquisição de produtos, etc.

10.5) Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Empresa registrada, esta deverá

comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

10 6) Hca facultado à Administração realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços
soHcitada pela empresa registrada.

10 7) A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e
jurídica da Administração, porém contemplará a execução do objeto realizada a partir da data do
protocolo do pedido no Protocolo Geral da Administração.

10 8) Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo anfcadas, a
empresa registrada não poderá suspender a execução do serviço e cs pagamentos serão reanbados aos

•^preços vigentes. ^

10 9) A Administração deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Temro A^ivò
com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobemí-a das
diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação à execução do objeto reaii^os apóso p^Llo do pedido de revisão.

10 10) proço só terá validade, após parecer da comissão revisora e, para efàito de
pagamento do objeto porventura entregue entre a data do pedido de adequação, retroagirá à (kta do
pedido de adequação fonnulado pela empresa registrada.

10,11)
O diferencial de preço entre a proposta inicial da Empresa registrada e a pesquiW de
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mercado efetuada pela Administração na ocasião da abertura do certame, bem como eventuais

desccxitos caicedidos pela empresa registrada, serão sempre mantidos.

10.12) A periodicidade prevista neste item poderá ser reduzida por legislação superveniente.

décima primeira - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1) O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante

.^consoante o disposto no art.73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

11.2) A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, H, "a" e "b", da Lei

Federal 8.666/93.

113) Somente serão aceitos serviços dentro dos padrões exigidos, cabendo à Administração

rejeitá-las em caso de impossibilidade com o padrão de qualidade exigido.
22

Décima segunda - do cancelamento da ata de registro de pÍiWos

12 1) A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno di^ko: Pela
- ..Administração, quando.

A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Re^stro de Preçfe; / ^12

12.1.2)

Administração não aceitar sna justificativa;

.1.1)

A detentora mo retirar qualquer Autorização de Fornecimento, no prazo estab^ecido,
I  /

ea Administra^

^ detentora (ter causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
pri, a critério da Administração;

12 1 4) ^ qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente^de
j  r^rf^ncf. se assim for decidido pela Administração;registro de preçi®,
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12.1.5) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

12.1.6) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela

Administração;

12.2) A ccsnunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será

feita pessoalmente ou pa: correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante ao
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

12.3) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação

^será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da pubHcação.

12 4) Pelas detentoras, quando, mediante solicitação per escrito, comprovarem estar
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da
Administração , quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78,

incisos Xin a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

12 5) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados ̂ ^^era ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a apl^aÇão das
penalidades previstas na Cláusula VIU, caso não aceitas as razões do pedido.

i
décima terceira - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

13 1) As aquisições dos produtos e serviços da presente Ata de Registro de Pre^
autorizadas, pela requisitante.

.os\ serão

O fornecedor dos serviços deverá cumprir cada ordem de fornecimento parcela sobWna13f 2) L

.^mpnfo dos materiais entregues fique suspenso até que se os demais itens sejam entrebues
de que o pagai"»^"^^ p

da penalidade prevista no item III da cláusula 08 desta ata.
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