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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 08/2020 

 

  Ao segundo dia do mês de dezembro do ano de 2020, conforme autorizado pelo Processo 

Licitatório nº 34/2019,  Pregão Presencial nº 21/2019, foi expedida a presente Ata de Registro de 

Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93 e no Decreto Municipal nº 

47/2013, de 02 de dezembro de 2013 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, 

regem o relacionamento obrigacional da Administração e a Licitante Vencedora, qualificadas 

abaixo: 

 

MUNICIPALIDADE: CRISTIANO OTONI - MG, com sede situada na Rua Manoel Domingos 

Baeta, nº191, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 19.718.402/0001-54, neste ato designado 

simplesmente CONTRATANTE, representado por seu Prefeito Municipal JOSÉ ELCIO DE 

REZENDE, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade M-4830822, inscrito no CPF nº 
831.092.346-53, residente e domiciliado no Município de Cristiano Otoni – MG, à Rua Telesforo 

Cândido de Rezende, nº 217, bairro Pinheiros CEP 36.426-000. 

 

DETENTORA DA ATA: Empresa MEGA TRACTOR AUTO PEÇAS, inscrita no CNPJ sob o 

nº 34.905.756/0001-00, inscrição estadual 003.547.260.00-73, estabelecida na cidade de Bela Vista 

de Minas- MG, avenida José Modesto de Ávila, nº105, Bairro centro, CEP 35.938-000, neste ato 

representado por EURICO BICALHO MATEUS CALDEIRA, brasileiro, solteiro, procurador, 

portador da carteira de identidade MG – 20571431, e inscrito no CPF sob o nº 130.395.116-96, 

residente e domiciliado à rua Negrão de Lima, nº 74, Bairro Alvorada, na cidade de João 

Monlevade– MG, cep 35.930-030. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 – O objeto desta Ata é o Registro de Preços pelo período de um ano, para contratações futuras 

e parceladas de peças originais, e/ou genuínas de primeira linha com elas compatíveis em qualidade, 

para veículos leves e pesados da frota Municipal, assim como os demais que vierem a ser 

incorporados a esta, obtido mediante o maior desconto sobre catálogo utilizado como referência no 

respectivo processo licitatório de origem conforme descrito abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DESCONTO % 

OFERTADO 
LOTE 
05 

Contratação de empresa para aquisição de peças e acessórios automotivos originais ou 

genéricos(exceto filtros e lubrificantes) conforme modelos definidos em anexo da marca 

NEW HOLLAND pertencentes à frota Municipal de Cristiano Otoni - MG com maior 

desconto sobre as tabelas em anexo. 

 
42% 

 

CLÁUSULA SEGUNDA– DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  
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2.1 – Para todos os efeitos de Direito, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes 

das obrigações ora contraídas, integram esta Ata todos os documentos exigidos e constantes no 

respectivo processo licitatório que lhe deu origem. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 

3.1 - A presente Ata terá a validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas da presente ata correrão à conta das 

dotações orçamentárias correspondentes do orçamento de 2019: 

 
Gabinete do Prefeito: 02.01.01 – 0412202002.013 – 339030.00 – fonte 100 

 

Convênio com a Polícia: 

Civil – 02.01.02 - 0618106012.019 – 339030.00– fonte 100 

Militar – 02.01.02 - 0618106012.018 – 339030.00 – fonte 100 

 

Administração:02.02.01 – 0412200012.021 – 339030.00– fonte 100 

 

Educação: Secretaria: 02.03.01 – 1212203002.039 – 339030.00 –fonte 101 

 

Transporte Escolar: 

 02.03.01–1236103082.045 – 339030.00–fonte 101 

02.03.03 – 1236103082.045 – 339030.00– fontes:122  

 

Universitários: 02.03.04 – 1236412112.049 – 339030.00  – fonte 100 

 

Obras: 

02.04.01 – 0412205012.059 – 339030.00– fonte 100 

Limpeza – 02.04.01 – 1545205032.063 – 339030.00 – fonte 100 

Frota: 02.04.02 – 2678203192.067 – 339030.00– fonte 100 

 

Saúde: 

Vinculados: 02.05.01 – 1030104002.082 – 339030.00 – fontes: 

Próprios – 02.05.01 – 1030104032.133 – 339030.00 – fonte 102 

Vigilância Sanitária – 02.05.01 – 1030404012.087 – 339030.00– fontes 102 

Epidemiologia – 02.05.01 – 1030504012.138 – 339030.00– fonte 102 

Secretaria – 02.05.02 – 1012200102.090 – 339030.00– fonte 102 

 

Assistência Social:02.09.00 – 0824406072.096 – 339030.00– fonte 100 

 

Conselho Tutelar:02.09.02 – 0824306122.104 – 339030.00– fonte 100 
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Cultura: 

02.11.00 – 1339203162.143 – 339030.00– fonte 100 

02.11.02 – 1339200202.121 – 339030.00 –– fonte 100 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA LEGISLAÇAO APLICÁVEL 

 

5.1 -O presente Ata rege-se basicamente pelo respectivo edital da licitação, pelas Lei Federal 

8.666/93, Lei Complementar 123/06 e Lei Municipal nº 689/09, Decretos Municipais46 e 47 de de 

02 de dezembro de 2013, e o Código de Defesa do Consumidor,aplicando-lhes supletivamente os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito privado.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

6.1 - A ADMINISTRAÇÃO se reserva ao direito de adquirir o objeto conforme sua conveniência, 

sendo que ao final da vigência da Ata, a existência de saldos, não implica, de forma alguma, em 

obrigatoriedade de adquirir a prestação de serviço, visto também que este instrumento não obriga à 

contratação, podendo a Administração utilizar de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, 

artigo 15, da lei Federal 8666/1933 e suas alterações. 

 

6.2 – A DETENTORA DA ATA somente deverá atender ao pedido de compra se este estiver 

formalizado por intermédio da respectiva requisição de mercadoria devidamente assinada pelo 

servidor designado pelo Departamento Responsável para tal fim. 

6.3-A DETENTORA DA ATA terá o prazo de 48 horas, contadas do recebimento do pedido 

formalizado mediante Nota de Autorização do Fornecimento (NAF),para efetuar a entregado 

produto requisitado na sede da Prefeitura ou em outro endereço se assim for previamente estipulado 

no pedido, salvo os casos de exceção justificada, onde o período de entrega poderá ser prorrogado 

nos termos da Lei e de acordo entre as partes. 

6.4 – As peças fornecidas serão recebidas provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após 

a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no prazo 

de 03 (três) dias a contar do recebimento provisório.  

6.5– A ADMINISTRAÇÃO reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o 

previsto no instrumento convocatório do respectivo processo, podendo ainda aplicar sanções ou até 

mesmo cancelar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 

6.6 – A DETENTORA DA ATA é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, produtos e 

serviços que se verificarem irregulares, tendo o prazo máximo de 48 horas para solucionar o vício 

apontado. 

 

6.7 – As peças utilizadas(novas de primeiro uso) deverão conter as seguintes informações: nome do 

produto, lote, peso, procedência, data de fabricação/produção, data de validade, nome do fabricante, 

rótulo e apresentar-se conforme o requisitado, devendo tais informações serem apresentadas 

conjuntamente com a nota fiscal; 
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6.8 - As Notas fiscais/Faturas deverão ser emitidas e devidamente atestadas pelo gestor desta ata, 

devendo ser identificadas com o número do Processo e a modalidade de Licitação, sendo 

entregues juntamente com a(s) respectiva(s) requisição(s) da correspondente Compra 

devidamente atestada pelo servidor responsável. 

 

6.9 - As Notas fiscais emitidas, acompanhadas das respectivas Autorizações de Compras que lhe 

deram origem, poderão ser entregues pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal ou 

encaminhadas por meio postal ou eletrônico, devendo a DETENTORA DA ATA optar por apenas 

um (1) destes meios de envio, averiguando sempre o recebimento mediante a confirmação de um 

servidor indicado e identificado pelo Município de Cristiano Otoni. 

 

6.10 – Quando a DETENTORA DA ATA optar pela forma eletrônica de envio, os documentos 

deverão ser encaminhados unicamente para administracao@cristianootoni.mg.gov.br 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

 

7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias mediante depósito em número de conta 

corrente de instituição bancária fornecida pela DETENTORA DA ATA, após apresentação das 

Notas Fiscais/Faturas, acompanhada das certidões que comprovem a regularidade perante o INSS, 

FGTS e trabalhista.  

 

7.2 - Serão retidos do pagamento, os valores devidos correspondentes aos tributos, quando devidos 

(EX: ISS, IRRF e INSS). 

 

Obs: Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na própria Nota fiscal referente 

a execução do objeto deste Contrato implicará na suspensão da contagem do prazo de pagamento 

até que a incorreção seja definitivamente sanada. 

 

7.3 - Serão retidos do pagamento, os valores devidos correspondentes aos tributos, quando devidos 

(EX: ISS, IRRF e INSS). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Obrigações da Administração: 

 

8.1 - Obriga-se a efetuar o pagamento conforme o estipulado e promover a publicidade deste 

instrumento, segundo as diretrizes contidas na Lei. 

 

8.2 -Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os 

praticados no mercado e assim controlados Administração.  

 

Obrigações da Detentora da Ata: 

 

mailto:administracao@cristianootoni.mg.gov.br
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8.3 – Obriga-se a fornecer o objeto nas condições pactuadas na cláusula sexta do presente 

instrumento, bem como em estrita obediência às exigências do processo licitatório que deu origem a 

respectiva compra. 

 

8.4 – Será  a única responsável pela segurança, postura e metodologia de trabalho adotada por seus 

funcionários, responsabilizando-se por qualquer prejuízo de natureza dolosa ou culposa que estes 

venham causar à ADMINISTRAÇÃO e a terceiros. 

 

8.5 - Fica obrigada a substituir, de imediato, prazo máximo de 48 horas e às suas expensas as 

irregularidades constatadas e apontadas pela ADMINISTRAÇÃO que se encontre em 

desconformidade com as condições pactuadas. 

 

8.6 - Deverá emitir a nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni - MG. 

 

8.7 – Obriga-se a manter, durante a execução desta ata, em total compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, incluindo as condições exigidas relativas à habilitação e qualificação. 

 

8.8 – Arcará e responsabilizar-se-á pelo recolhimento dos tributos Federais, Estaduais e Municipais 

que por ventura incidam ou venham a incidir sobre a respectiva ata, bem como por todos os 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários oriundos deste. 

 

CLÁUSULA NONA–DAS PENALIDADES 

 

9.1 – Pela inexecução total ou parcial das condições firmadas com esta Administração, poderá 

garantida a prévia defesa, ser aplicado as seguintes sanções: 

 

I – Advertência; 

II – multa de mora no valor de 1% (um por cento) por atraso na execução do contrato 

III – multa compensatória no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado do 

contrato, por inexecução, total o parcial do mesmo; 

IV – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

9.1.2 - As multas devidas poderão ser automaticamente deduzidas dos pagamentos devidos à 

Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA 

 

10.1– A inexecução total ou parcial desta Ata ensejará o seu cancelamento nos termos dos artigos 

77 e 80 da Lei nº 8.666/93 e do Decreto que regulamenta o registro de preços, independentemente 

de interprelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigo 86 e 88 da mesma 

Lei. 
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10.2 –Na hipótese de cancelamento do Registro, a Administração poderá reter créditos e promover a 

cobrança judicial ou extra judicial de perdas e danos, a fim de ressarcir de prejuízos que advierem 

do rompimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

14.1 – As partes elegem o foro da comarca de Conselheiro Lafaiete – MG, para dirimir as dúvidas 

resultantes da presente ata, cabendo a possibilidade de interposição de recurso “exofficio” à 

instância superior. 

  

E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor 

e forma para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 

Cristiano Otoni, 02 de janeiro de 2020; 

 

 

 

   ___________________________                                _______________________________ 

            José Elcio de Rezende                                          Representante da Empresa Contratada 
                       Prefeito Municipal                                                                                            

 

 

    ______________________                                                ______________________ 
              Testemunha 1 (CPF ou RG)                                                                               Testemunha (CPF ou RG) 

 

 


