
 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2020 
REGISTRO Nº. 01 
 

 

O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, com sede administrativa na Rua Geraldo Miranda, 337, N. Srª. Da 

Conceição, 35.930-027, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.401.059/0001-57, neste ato representado pela 

PREFEITA MUNICIPAL, Sra. SIMONE CARVALHO, inscrito no CPF nº. 764.569.436-04, CI MG 4.493.692 – 

SSP/MG, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa MASTER PEÇAS E 

DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.060.066/0001-99, com sede na Rua Guanabara, nº 285, 

Bairro Novo Horizonte – João Monlevade – MG – CEP.: 35.930-084, neste ato, representada pelo Sr. ELDER 

ALVES REIS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG MG 21041551, inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 076.178.178.185-48, residente e domiciliado na Rua Wenceslau Brás, nº 36 – Bairro 

República – Joao Monlevade - MG, e, daqui por diante, denominada FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem 

na forma da pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, Decreto Municipal 15/2017, firmar a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Jurídica do Município, que emitiu seu 

parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº. 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS, destinados ao atendimento da frota da Administração 

Municipal Direta e entidades conveniadas.  

 

1.2. O Registro de Preços não obriga a administração aquisição total dos itens registrados, podendo o 

Município adquirir de acordo com suas necessidades, obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao 

detentor do registro a preferência, em igualdade de condições. 

 

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial nº. 77/2019 para 

Registro de Preços e seus Anexos, Processo Licitatório nº.  512/2019, homologado em 26/03/2020, do qual é 

parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor. 

  

3. DA VIGÊNCIA DA ATA, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura 

vedado os acréscimos nos quantitativos fixados nesta, de que trata o § 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 



 

 

 

8.666/1993; 

3.1.1. A ata de registro de preços durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da Administração Pública, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. 

 

3.2. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da 

presente Ata, conforme previsão em decreto municipal vigente. 

 

3.3. O gestor da ARP realizará o controle dos fornecimentos, qualitativa e quantitativamente, visando, 

inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação;  

 

4. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na 

imprensa oficial do Município e Quadro de Avisos (Hall da Prefeitura Municipal) e encontram-se indicados na 

planilha anexo, observado a proposta comercial apresentada e o mapa de apuração de lances, parte 

integrante do processo; 

 

4.2. Decorrido o prazo de conferência 5 (cinco) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura 

perante este Município, o pagamento decorrente da concretização do objeto da licitação será efetuado pelo 

Município, por processo legal, em até 15 (quinze) dias após o recebimento do documento fiscal, devidamente 

atestado, pelos gestores da Ata de RP, acompanhado das certidões de regularidade trabalhista, FGTS e à 

seguridade social, vigentes, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor 

desta; 

 

4.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pelo fornecedor em inteira conformidade com as exigências legais e 

contratuais, especialmente as de natureza fiscal; 

 

4.4. O gestor/fiscal, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à fornecedor 

para que sejam feitas as correções necessárias, devendo a contagem dos prazos previstos neste, iniciarem a 

partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício; 

  

4.5. O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser 

informada pela Contratada ou, eventualmente por outra forma que for convencionada entre as partes, com 

recurso próprio e vinculados; 

  

4.6.  Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte 

do fornecedor, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira 

ou paralisação de fornecimento do objeto; 

 



 

 

 

4.7.  Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, o fornecedor dará ao Município, plena, 

geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer 

título, tempo ou forma; 

 

 4.8.  Todo pagamento que vier a ser considerado indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou 

cobrados do fornecedor; 

 

4.9. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 

anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação; 

 

4.10. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata ressalvada a superveniência de 

normas federais aplicáveis à espécie; 

 

4.11. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, na ocorrência de fato 

superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, conforme previsão na alínea “d”, artigo 65, da Lei 

8666/93; 

 

4.12. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa da contratante, o valor devido poderá ser atualizado 

monetária e financeiramente desde a data de vencimento da fatura válida, até a data do efetivo pagamento, 

tendo como base, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (nos 

termos do artigo 5º da Lei nº 11.960 de 29/06/2009). 

 

4.13. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o 

novo valor; 

4.13.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais 

fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

5. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  

 

5.1 O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado ao MUNICÍPIO, seus servidores ou 

terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 

atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo e 

qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na 

licitação; 

 

5.2 Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo 

que venha a ser suportado pelo MUNICÍPIO, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, 



 

 

 

pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, 

incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo MUNICÍPIO a terceiros, 

multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros; 

 

5.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações 

definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento do 

MUNICÍPIO, este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias à sua 

solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar ao MUNICÍPIO a devida 

comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, 

conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pelo 

FORNECEDOR não o eximem das responsabilidades assumidas perante o MUNICÍPIO, nos termos desta 

cláusula;  

 

5.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do 

MUNICÍPIO, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pelo FORNECEDOR, independentemente do 

tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao MUNICÍPIO mediante a adoção das seguintes 

providências:  

a) dedução de créditos do FORNECEDOR;  

b) medida judicial apropriada, a critério do MUNICÍPIO. 

 

6. DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1. O preço registrado será suspenso nos seguintes casos:  

a) quando o FORNECEDOR, convocado para a contratação, não apresentar documentação de habilitação 

regular nos termos do Edital: suspensão até a comprovação da regularização, se não for caso de 

reincidência;  

b) quando o FORNECEDOR, convocado para executar o objeto, não tiver condições de executá-lo parcial 

ou totalmente: suspensão de 90 (noventa) dias, contados da data da convocação, se não for caso de 

reincidência e o fornecedor tiver comunicado à Comissão Gerenciadora do Município, em tempo hábil, os 

motivos da sua impossibilidade, permitindo a convocação do fornecedor seguinte.  

 

6.2. O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:  

6.2.1. Pelo MUNICÍPIO:  

a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do Edital, salvo a hipótese de suspensão da letra “a” do 

subitem 6.1;  

b) o FORNECEDOR se recusar a receber a AF – Autorização de Fornecimento, salvo se comprovado 

anterior a emissão desta justificativa circunstanciada do mesmo, aceita pelo Município;  

c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato, quando for o caso, decorrente do 

registro de preços;  



 

 

 

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto contratado, decorrente do registro 

de preços, salvo a hipótese de suspensão da letra “b” do subitem 6.1; 

e) o FORNECEDOR não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese em que esses se tornarem 

superiores aos praticados pelo mercado;  

f) por razões de interesse público;  

g) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão;  

h) se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a presente Ata de Registro de 

Preços.  

6.2.2. Pelo FORNECEDOR:  

a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio da Autorização de Fornecimento, 

comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata;  

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior;  

6.2.3 O cancelamento ou a suspensão, pelo MUNICÍPIO, de preço registrado, será precedido de regular 

processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa;  

6.2.4 A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pelo MUNICÍPIO e publicada 

no Diário Oficial do Município  www.diariomunicipal.com.br/amm-mg e em seu sítio oficial na internet, 

www.pmjm.mg.gov.br juntando-se comprovante nos autos do processo.  

 

7. DAS MULTAS E PENALIDADES  

 

7.1. O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 

ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na 

execução do contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitar 

e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas nesta Ata de Registro de Preços e demais 

cominações legais;  

 

7.2. Advertência sempre que ocorrer pequenas falhas corrigíveis; 

 

7.3. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento da 

presente contratação:  

a) 1% (um por cento) calculado sobre o valor total da AF, por dia de atraso no fornecimento, até o máximo 

de 5 (cinco) dias úteis; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor total da AF, na hipótese do FORNECEDOR injustificadamente 

desistir do fornecimento ou der causa a sua revogação ou cancelamento, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg
http://www.pmjm.mg.gov.br/


 

 

 

7.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa;  

 

7.5. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 

prestada, se houver, ou deverá ser recolhida pelo FORNECEDOR no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a 

contar da aplicação da sanção; 

 

7.6. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo MUNICÍPIO ao 

FORNECEDOR, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para 

efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características 

qualquer obrigação definida nesta Ata como de responsabilidade do FORNECEDOR e que, por eventual 

determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo MUNICÍPIO;  

 

7.7. As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento 

não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 

causados ao MUNICÍPIO por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.  

 

8. DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. São obrigações do órgão gerenciador: 

a) gerenciar a Ata de Registro de Preços; 

b) prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais 

oriundas das obrigações contraídas; 

c) emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e 

fiscalização dos fornecimentos, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação 

de sanções; 

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e 

seus anexos; 

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de 

estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

f) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de 

penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada; 

h) a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do 

Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento. 

 

 



 

 

 

8.2. São obrigações do fornecedor registrado: 

a) assinar a Ata de Registro de Preços em até 5 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação; 

b) manter, durante a vigência da ata de registro de preço, a condição de habilitação exigida no Edital e na 

presente Ata de Registro de preços; 

c) comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de 

preços; 

d) atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar substituições e ou correções eventuais 

erros na execução do objeto da ata de registro de preços; 

e) abster-se de transferir, direito ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa 

concordância do Órgão Gerenciador; 

f) demais obrigações previstas no termo de referência. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1. A presente Ata e preços registrados, serão divulgados em Imprensa Oficial do Município e no hall da 

Prefeitura Municipal. 

 

10. DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS  

 

10.1. A impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com os preços praticados 

no mercado, poderá ser interposta por qualquer cidadão, durante a vigência desta Ata, devendo atender aos 

seguintes requisitos de admissibilidade:  

10.1.1. Ser protocolizada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de João Monlevade, situada na 

Rua Geraldo Miranda, 337 - Bairro N. Sra. Conceição, CEP 35.930.027;  

a) O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras 

formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima e que, por isso, não sejam 

protocolizadas na vigência da Ata de Registro de Preços.  

10.1.2. Ser dirigida à Comissão de Registro de Preços do Município, que, cumpridos os requisitos de 

admissibilidade, decidirá a respeito, devendo, uma vez comprovada a procedência do pedido, tomar, 

inicialmente, conforme o caso, as medidas constantes dos itens 17.14 e 17.15 do Título XVII do Edital;  

a) A decisão da Comissão de Registro de Preços será enviada ao impugnante via fac-símile ou 

correio eletrônico.  

10.1.3. Conter o número da Ata de Registro de Preços a qual se refere, com a descrição do objeto e a 

identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja(m) sendo impugnado(s);  

10.1.4. Conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e do Cadastro de 

Pessoa Física e o endereço do impugnante;  

10.1.5. Conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa atualizada do 

mercado. 

 



 

 

 

11. DO FORNECIMENTO  

 

11.1. Os fornecimentos serão feitos mediante AF’s – Autorizações de Fornecimento, encaminhadas pelo 

Município, de acordo com necessidades do mesmo, conforme itens e especificações constantes do termo de 

referência e planilha anexos. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os 

documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte 

desta Ata de Registro de Preços. 

 

13. DO FORO 

 

13.1. Para dirimir na esfera judicial as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será 

competente o foro da Comarca de João Monlevade - MG. 

 

13.2. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro 

de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelos signatários 

deste instrumento e pelas testemunhas abaixo, tendo sido arquivada uma via no Setor de Licitações deste 

Município. 

 

João Monlevade, 1º de abril de 2020. 

                     

 

 

SIMONE CARVALHO 
Prefeita Municipal 

Órgão Gerenciador 
 
 
 
 

MASTER PEÇAS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 
Elder Alves Reis 

Fornecedor Registrado 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  

C.P.F. 

 

Nome:  

C.P.F. 

 



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto 

 

Aquisição de peças e acessórios para veículos e máquinas da frota municipal. 

 

2. Objetivo 

 

Constitui objetivo deste termo, definir minimamente as especificações e condições para aquisições futuras dos 

produtos conforme valores estimados para cada lote.   

 

3. Justificativa 

O Município possui frota de veículos leves e pesados, máquinas e motos, cuja manutenção é essencial para o 

bom funcionamento dos mesmos. As peças e acessórios serão utilizadas nas manutenções, revisões 

periódicas e conservação da frota.  

 

4. Especificações e Custos Estimados 

LOTE 01: VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN – EXCLUSIVO ME/EPP 

SEC. M. 

ADMINISTRAÇÃO 

QUANT./ VEÍCULO/ MODELO  ANO 

01 JETA  PUM-9619 2014 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 8.000,00 

SEC. M. EDUCAÇÃO 

QUANT./ VEÍCULO/ MODELO  ANO 

1 ONIBUS VW/15.90 NXX-1574 2012/2013 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 5.000,00 

TOTAL ESTIMADO LOTE 01: R$ 13.000,00 

 

 

LOTE 02: VEÍCULOS DA MARCA FIAT – PARTICIPAÇÃO GERAL 

SEC. M. SAÚDE 

QUANT./ VEÍCULO/ 

MODELO 

PLACA ANO 

02 DOBLO EX 1.8 FLEX PXO-8146 / PVS-2282  2013/2014 

04 DUCATO 2.3 DIESEL 

MINIBUS 

ORB – 7473 /QQS-8881  

QQS-8879 / HMN-7555 

2013/2019 

01 FIORINO FURGÃO HLF - 5410 2011 

03 FIORINO FURGÃO 1.3 

(AMBULANCIA) 

GMG 8536 

QNV-8455 / QPP3190 

2012 

2017/2018 

05 PALIOS PUO-6991 / PUO-6994 / 

PUO-6995 / PXW-1442 / 

2014 



 

 

 

PUO-8614 

01 MOBI   QNR 8898 2017/2018 

01 FIAT UNO  OQR-4773 2013 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 63.000,00 

SEC. M. SERVIÇOS 

URBANOS 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 PALIO PUN-3531 2014 

01 STRADA FIRE FLEX OQR- 4743 2013 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 6.000,00 

SEC. M. 

ADMINISTRAÇÃO 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

03 UNO MILLE ECONOMY OQH-2527 /HLF-5427 /         

OQR-4773 

2013 

01 STRADA FIRE FLEX HMN - 3249 2005 

01 PALIO PUN 3538 PUN- 3538 2014 

01 UNO  PUU 9253 PUU- 9253 2014 

TOTAL ESTIMADO:  R$15.000,00 

SEC. M. EDUCAÇÃO 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 DOBLO 1.8 FLEX HLF -9053 2012 

TOTAL ESTIMADO: R$ 5.000,00 

TOTAL ESTIMADO LOTE 02: R$ 89.000,00 

 

LOTE 03 - VEÍCULOS MARCA CHEVROLET – EXCLUSIVO ME/EPP 

SEC. M. SAÚDE 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 MONTANA LS  NXX - 0761 2012 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 5.000,00 

 

SEC. M ADMINISTRAÇÃO 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 VECTRA   HMN 7730 2008 

 TOTAL ESTIMADO:  R$ 5.000,00 

TOTAL ESTIMADO LOTE 03: R$ 10.000,00 

 

LOTE 4 - VEÍCULOS MARCA MERCEDES – EXCLUSIVO ME/EPP 

 

 

SEC. M. SAÚDE 

 

 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 ONIBUS MB 1113 – MERCEDES-

DIESEL 

01 ONIBUS MB 1113 – MERCEDES-

DIESEL 

GQG - 0637 

GVI - 2240 

1981 

1998 

01 MICRO ONIBUS NXX0290 NXX0290 2011 



 

 

 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 20.000,00 

SEC. ADM 01 CAMINHÃO BÁSCULA   OQM 9801 2013 

 TOTAL ESTIMADO:  R$ 8.000,00 

TOTAL ESTIMADO LOTE 04: R$ 28.000,00 

 

 

LOTE 05 – VEÍCULO DA MARCA IVECO – EXCLUSIVO ME/EPP 

SECRETARIA DE ADM 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

04 CAMINHÃO IVECO 170E22 HLF4838/ HLF4839 

HLF-4885/ HLF4912 

2010 

02 CAMINHÃO IVECO 170E22 

(PIPA) 

ORC-8119/ORC8121 2013 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 42.000,00 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 CAMINHÃO IVECO TRUCK 

70C17 

OWT- 6358 2013 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 5.000,00 

TOTAL ESTIMADO LOTE 05: R$ 47.000,00 

 

 

LOTE 06 - VEÍCULO DA MARCA VOLARE – EXCLUSIVO ME/EPP 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 MICRO – ÔNIBUS  OQD-2441 2013/2014 

TOTAL ESTIMADO LOTE 06: R$ 5.000,00 

 

 

LOTE 07 - MOTOS DA MARCA YAMARHA – EXCLUSIVO ME/EPP 

SEC. ADMINISTRAÇÃO 

QUANT./ MOTO/ MODELO PLACA ANO 

 

02 MOTOS Y BR 125E 

HMA-3054 

HMA-3055 

2010 

TOTAL ESTIMADO LOTE 07: R$ 2.000,00 

 

 

LOTE 08 - MOTOS DA MARCA HONDA – EXCLUSIVO ME/EPP 

SEC. ADMINISTRAÇÃO 
QUANT./ MOTO/ MODELO PLACA ANO 

01 MOTO B. 150 HEM - 3571 2011 

TOTAL ESTIMADO LOTE 08: R$ 2.000,00 

 



 

 

 

LOTE 09 - VEÍCULO DA MARCA MITSUBISHI – EXCLUSIVO ME/EPP 

SECRETARIA DE ADM 
VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 MITSUBISHI L200 TRITON ORB-1704 2013 

TOTAL ESTIMADO LOTE 09: R$ 15.000,00 

 

 

LOTE 10 - VEÍCULO DA MARCA RENAULT – EXCLUSIVO ME/EPP 

SECRETARIA DE SAÚDE 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

02 RENAULT SANDERO ORC-9265 

ORC-9264 

2014 

01 RENAULT MASTER  QPZ-6259 2018/2019 

TOTAL ESTIMADO LOTE 10: R$ 10.000,00 

 

 

LOTE 11 - VEÍCULO DA MARCA CITROEN – EXCLUSIVO ME/EPP 

SECRETARIA DE ADM 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 AIRCROSS PXO-8144 2016 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 5.000,00 

SECRETARIA DE SAÚDE 

VEÍCULO/ MODELO  ANO 

01 JUMPER 2.3 PXL-2150 2015/2016 

TOTAL ESTIMADO:  R$ 8.000,00 

TOTAL ESTIMADO LOTE 11: R$ 13.000,00 

 

 

LOTE 12 - VEÍCULO DA MARCA PEUGEOT – EXCLUSIVO ME/EPP 

SECRETARIA DE SAÚDE 

VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 PARTNER 

01 CAMINHONETE 

AMBULÂNCIA 

PXL-5316 

QOW 1720 

2015 

2018/2019 

TOTAL ESTIMADO LOTE 12: R$ 10.000,00 

 

 

LOTE 13 - VEÍCULO DA MARCA FORD – EXCLUSIVO ME/EPP 

SECRETARIA DE SAÚDE 

VEÍCULO/ 

MODELO 

PLACA ANO 

01 FORD-KA PYU-8794 2016 

TOTAL ESTIMADO LOTE 13: R$ 3.000,00 

 



 

 

 

LOTE 14 – VEÍCULO DA MARCA TOYOTA – EXCLUSIVO ME/EPP 

SEC. DE SAÚDE 
VEÍCULO/ MODELO PLACA ANO 

01 ETIOS HB  QOW 1716 2018/2018                         

TOTAL ESTIMADO LOTE 14: R$ 5.000,00 

 

 

LOTE 15 – MAQUINA JCB – EXCLUSIVO ME/EPP 

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 

MAQUINA/ MODELO PLACA ANO 

02 RETROESCAVADEIRA JCB 3C  HLF-4886 

HLF-4911 

2010 

TOTAL ESTIMADO LOTE 15: R$ 25.000,00 

 

LOTE 16 - MAQUINA N. HOLLAND – EXCLUSIVO ME/EPP 

SEC. DE 

ADMINSTRAÇÃO 

MAQUINA/ MODELO PLACA ANO 

02 PA CARREGADEIRA N. HOLLAND 

12C.  

 2010 

TOTAL ESTIMADO LOTE 16: R$ 40.000,00 

 

LOTE 17 - MÁQUINA HUBER WARCO – EXCLUSIVO ME/EPP 

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
MAQUINA/ MODELO PLACA ANO 

01 MOTONIVELADORA 140 S  1986 

TOTAL ESTIMADO LOTE 17: R$ 20.000,00 

 

Valor Total Estimado da SMS: R$ 104.000,00 

Valor Total Estimado da SMA: R$ 207.000,00  

Valor Total Estimado da SME: R$ 20.000,00  

Valor Total Estimado da SMSU: R$ 6.000,00 

Valor Total Geral: 337.000,00 

 

DESCONTO DE  87% PARA TODOS OS LOTES. 

 

5. Condições Gerais 

 

5.1. Obrigações  

5.1.1. Da contratada:  

a)  Os fornecimentos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da AF – Autorização de 

Fornecimento, diretamente em nosso almoxarifado; 

b) Efetuar os descontos concedidos por ocasião da licitação;  



 

 

 

c) O cumprimento de todas as obrigações constantes do edital e ata de RP; 

5.1.2. Do Contratante:  

a) Emitir as solicitações com os preços constantes da tabela AUDATEX e descontos conforme 

propostas vencedores, para peças de veículos, devidamente atualizados, conforme necessidades; 

b) Realizar as pesquisas de mercado para apuração de preço médio, para peças de máquinas, 

quando houver necessidade de aquisição destas, anexando-a à solicitação de compra; 

c) Fiscalizar os fornecimentos, notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada neste, 

além da aplicação de sanções quando for o caso; 

d) Efetuar os pagamentos de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira após 

conferencia do responsável pela Divisão de Transportes e comissão de recebimento de material.  

 

5.2. Do fornecimento e recebimento:  

a) O prazo de entrega é 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da AF – Autorização de 

Fornecimento, exceto casos excepcionais por falta de peças do fabricante. 

b) As peças deverão ser genuínas das montadoras e ter garantia do fabricante.  

c) Em casos excepcionais ou por necessidade do município, ex. veículos fora de linha, poderão ser 

adquiridas peças originais, desde que aplicado o mesmo percentual de desconto registrado em ata 

para peças genuínas, sobre o preço médio de mercado apurado por responsável pela Divisão de 

Transportes do Município. 

d) No caso de impossibilidade do fornecedor de cumprimento do prazo de fornecimento por motivo 

que julgar relevante, deverá formalizar tempestivamente pedido de prorrogação de prazo de entrega à 

Divisão de Transportes;  

e) As peças deverão ser entregues, segunda à sexta, em dias úteis, no Almoxarifado situado à 

Avenida Cândido Dias, nº 03, Bairro Belmonte, no horário das 07 as 11 e 12 às 16 horas. 

f) O prazo para troca das peças que forem fornecidas fora das especificações exigidas pelo 

fornecedor deve ser imediato e demais trocas devem ser de acordo com o Código do Direito do 

Consumidor. 

 

5.3.  Do pagamento:  

a) O pagamento dar-se-á na forma do previsto no edital;  

b) Para liquidação, a fatura será apresentada devidamente conferida e rubricada pela Comissão de 

Recebimento de Material e Divisão de Transportes/ Oficina; 

 

 

JOSE ELCIO LOUREIRO 
Divisão de Oficina/ Garagem 

 


