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CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2020 

 
Processo nº: 4257/2020 
Adesão ao Pregão Eletrônico: 005/2019 – Prefeitura do Município de São Jose do Calçado 
 
 
Aos 26 dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte, a Prefeitura Municipal de Ibitirama - 
ES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.726.490/0001-31, situado na Av. Anísio Ferreira da Silva, 56 – 
Centro, Ibitirama, Estado do Espírito Santo, doravante designado CONTRATANTE, neste ato 

representado legalmente pelo Sr. REGINALDO SIMÃO DE SOUZA, brasileiro, casado, CPF/MF 
n

o
 031.404.567-86, residente e domiciliado Ladeira São Jorge, s/n, centro, Ibitirama-ES, no uso 

de suas atribuições, em face do Pregão Eletrônico n 005/2019, resolve Registrar o Preço da 
empresa abaixo indicada para possível futura contratação, sujeitando-se as partes às 
determinações d a Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
Legislação correlata, e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata. 
Registro de preços é o sistema pelo qual, por meio da concorrência ou do pregão, selecionam-
se propostas e registram-se preços para a celebração de contratações futuras. Por sua vez, a 
ata de registro de preços apenas o documento no qual se formaliza a vinculação do licitante 
vencedor ao preço e demais condições registradas, com base nas quais as futuras 
contratações se formarão. Percebe-se, portanto, que a ata não se confunde com instrumento 
de contrato. Este tem a finalidade de formalizar as relações jurídicas obrigacionais que 
estipulam obrigações reciprocas para a Administração e o licitante que teve seu preço 
registrado. Dito de outro modo, o instrumento contratual ou termo de contrato, formaliza os 
contratos celebrados com base na ata de registro de preços. Ata de registro de preços e termo 
de contrato, tratam, portanto, de documentos com naturezas e finalidades distintas, razão pela 
qual um não substitui e não deve se confundir com o outro. A celebração e formalização de 
contratos com base em atas de registro de preços devem observar os ditames da Lei nº 
8.666/93. Ou seja, "A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo 
órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993", 
tal qual prevê o art. 15 do Decreto Federal nº 7.892, de 2013. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços conforme especificado no Anexo I do 
Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
2.1 - A Prefeitura Municipal de IBITIRAMA-ES pagará ao(s) "vencedor (es)", após a assinatura 
do devido contrato, o Unitário registrado por item, multiplicado pela quantidade solicitada e após 
recebimento definitivo, que constará da nota de Empenho. 
2.2 - O pagamento será efetuado conforme o disposto Na "Cláusula" DO PAGAMENTO do 
Edital de Pregão Eletrônico 005/2019. 
2.3 - Estão incluídos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, Fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as 
quais correrão por conta da(s) FORNECEDORAS. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3 - As despesas decorrentes desta Ata correrão à conta da ação orçamentária informada no 
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Edital - Cláusula "Das Dotações Orçamentárias”. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4- A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua 
assinatura. 
4.1. O quantitativo decorrente das adesões posteriores não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo de cada item registrado na ata de registro de preços, independente da quantidade de 
órgãos não participantes. 
4.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços se fará logo após o encerramento do certame e 
será facultado á Administração Pública enviar cópia da referida Ata à empresa vencedora que 
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para realizar a assinatura. 
4.3. O não cumprimento do prazo previsto no item 4.2 acarretará nas penalidades legalmente 
estabelecidas na Cláusula "DAS PENALIDADES" do Edital de Pregão Eletrônico 005/2019. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS 
5.1 - Entregar os materiais e/ou serviços de acordo com as especificações constantes do Anexo 
I (Proposta Comercial) do Edital do Pregão Eletrônico 005/2019. 
5.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos materiais e/ou serviços, a respectiva nota 
fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório. 
5.3 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura Municipal de 
IBITIRAMA - ES ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos 
prepostos, se for o caso, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita; 
5.4 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas na licitação do Pregão Eletrônico º 005/2019. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 

CALÇADO-ES. 
6.1 - Promover a fiscalização dos materiais e/ou serviços objeto desta Ata, quanto ao aspecto 
quantitativo e qualitativo, a Serem fornecidos e entregues pelas FORNECEDORAS. 
6.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar às 
FORNECEDORAS. 
6.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas FORNECEDORAS. 
6.4 - Remeter à(s) FORNECEDORA(S) a Autorização de Fornecimento - AF. 
6.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, 
para fins de adequação as novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por 
descumprimento ao pactuado neste termo. 
6.7 - Efetuar pagamento à(s) FORNECEDORA(S) de acordo com a forma e prazo 
estabelecidos na Cláusula Segunda deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
7.1 - As FORNECEDORAS poderão ter seus registros cancelados quando: 
7.1.1 - Por iniciativa da Administração, quando. 
7.1.1.1 - Não cumprirem as exigências do edital de licitação do Pregão Eletrônico 003/2019e as 
condições da presente Ata De Registro de Preços: 
7.1.1.2 - Derem causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços; 
7.1.1.3 - Não ficarem mantidas as condições de habilitação e compatibilidade; 
7.1.1.4 - Não aceitarem a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, face 
às razões de interesse público, devidamente justificados. 
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7.1.2. Cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado nos autos do Pregão Eletrônico. 005/2019, com decisão fundamentada da 
Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Ibitirama. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1 Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento e/ou serviço do objeto desta Ata de 
Registro de Preços ou na sua Substituição, quando o fornecimento ocorrer fora das 
especificações e/ou condições predeterminadas, ficarão as FORNECEDORAS sujeitas, 
garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às penalidades 
constantes na Cláusula "DAS PENALIDADES" do Edital de Pregão Eletrônico 005/2019. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 
9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ibitirama-Es, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja até mesmo se houver mudança de 
domicílio de qualquer das partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital 
do Pregão Eletrônico 005/2019 e as propostas das FORNECEDORAS. 
10.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Prefeitura Municipal 
a firmar futuras solicitações e, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de 
Registro de Preços, que vai subscrita pela PREFEITURA. 

 

 

 

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 

Prefeito Municipal  

Contratante 

 

 

MIGUEL ARCANGELO DE ALMEIDA 

Secretario Municipal de Assistência Social 

Gestor da Ata SRP 

 

 

COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S.A 

CNPJ: 30.570.022/0010-49 

Contratada 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2020 

ANEXO I 
 

ITEM QUAN
T 

UNI
D 

DESCRIÇÃO DO OBJETO  V.UNIT. V.TOTAL MARCA  

1 1 
UNI
D 

Descrição: Veiculo-0 km-cap, mínimo 
07 lugares (motorista e passageiro) 
veiculo de fabricação nacional ou 
importada; utilitário para transporte de 
passageiros; cinco portas, ano de 
fabricação:2019 ou superior, zero 
quilometro motorização; no mínimo 1,4 
litros e 04 cilindros; potencia mínima 
85cv utilizando-se de combustível flex, 
transmissão manual: 
capacidade mínima de 07 lugares 
(motorista e passageiros); cor branca 
ou prata, garantia mínima de 01 ano, 
bicombustível (etanol/gasolina), 
direção hidráulica ou eletro assistida, 
ar-condicionado: capacidade do 
deposito de combustível de 50 litros, 
Air Bag duplo frontal (motorista e 
passageiro); freios: disco ventilado 
(dianteiro) e disco ou tambor 
(traseiros) com abs; apoios de cabeça 
dianteiros e traseiros; cintos de 
segurança dianteiro de 03 pontas; 
travas elétricas das portas e vidros 
com acionamento elétrico (dianteiros e 
traseiros ), sensor de estacionamento 
traseiro vidros verdes com película 
protetora ( de acordo com a legislação 
vigente), exceto no vidro dianteiro; 
limpar, lavador e desembaçador do 
vidro traseiro; protetor Carter: tapetes 
de borracha, radio AM/FM digital 
original de fabrica. 
Obs: O veículo deverá ser entregue já 
emplacado devendo o mesmo ser feito 
na Cidade de Ibitirama-ES, bem como 
a contratada será responsável pelo 
transporte em veiculo próprio, tipo 
prancha ou cegonha, o que melhor 
convier 

R$ 
88.200,0

0 

R$ 
88.200,0

0 

Chevrol
et-spin 
permier 
19/2020 

0 km 

VALOR TOTAL: Oitenta e oito mil duzentos reais R$ 88.200,00 

(oitenta e oito mil e 

duzentos reais) 

 


