
ATA DE REGISTRO D PREÇOS  

PROCESSO LICITATÓRIO nº.      069/2021  

PREGÃO PRESENCIAL  nº.           034/2021  

Ata de Registro de Preços nº.  ____/2021. 

 

Ás 10:30 horas do dia vinte de Julho de dois mil e vinte e um 

(20/07/2021), na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de 

Natalândia, situada na rua Natalício, 560 - Centro, Natalândia/MG, 

situada na Rua Rui da Silva Reis, 300 - Centro, nesta Cidade, o Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal, Sr. GERALDO MAGELA GOMES, inscrito no CPF 

sob o nº 036.608.486-03, residente e domiciliado nesta Cidade, nos 

termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, das 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2021, 

PARA REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, 

devidamente homologada pela autoridade administrativa, conforme 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº. 069/2021, 

RESOLVE registrar os preços para futuros fornecimento, tendo como 

beneficiário, a licitante: LUBRIZABEL LTDA com sede à rua Virgílio 

Justiniano Ribeiro, nº 256, no bairro centro, na Cidade de Unaí-MG, 

inscrita no CNPJ sob o nº 03.987.601/0001-28, neste ato representada 

pelo Sr. Paulo Rodrigues de Melo, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 

448.924.976-49, conforme especificações a seguir discriminadas. 
 

1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO 

1.1- A presente Ata fundamenta-se no excepcional interesse público 

vincula ainda no Processo Administrativo Licitatório nº 069/2021, na 

modalidade Pregão Presencial Por Sistema de Registro de Preços nº 

034/2021, tipo menor preço por Item, homologada no dia 02/08/2021, 

e rege-se por todas as disposições contidas naquele Edital, bem como 

as disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002. 



 

2 - DO OBJETO 

2.1- Constitui objeto do presente Ata de Registro de Preços, futuras e 

eventuais contratação de empresa para fornecimento de forma 

parcelada de peças e assessórios para os veículos, maquinas e 

caminhões que compõe a frota municipal,  conforme especificação 

abaixo: 

LOTE DESCRIÇÃO Valor Total 

0009 TRATOR TL55 R$ 55.765,00 

TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 55.765,00 

 

3- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) 

meses, a contar da data de sua assinatura. 

3.2- Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, 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 à contratação 

referida nesta ata. 

3.3 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 Preços será, 

cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 

defesa. 
 

4- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para 

contratação do respectivo objeto, por todos os Órgãos da 

Administração direta e indireta do Município. 
 

5- DO PREÇO 

5.1- Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata 

de Registro de Preços são os constantes da cláusula 02, de acordo com 

a respectiva classificação no certame. 



5.2- Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 

disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e 

condições constantes do Edital Convocatório, que integra o presente 

instrumento de compromisso. 

5.3- Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o 

constante das propostas apresentadas pelas empresas detentoras da 

presente Ata, as quais também a integram. 
 

6.  DO FORNECIMENTO 

6.1 – As peças e/ou acessórios  deverão ser entregues  dentro do prazo 

máximo de 08  (oito) dias úteis após a solicitação, no setor de compras 

da Prefeitura Municipal;  

6.2 -  As peças específicas ou seja aquelas que tem uma vida útil 

diferênciada das de manutenção com prazos determinados, poderão 

ter esse prazo dilatado, desde que solicitado pela empresa vencedora 

devidamente fundamentado para análise do Setor de 

Transporte/Fiscal do Contrato. 

6.3 - As peças serão fornecidadas de acordo com a solicitação do Setor 

de Transporte, tomando por base o orçamento da oficina prestadora 

dos serviços de manuntenção preventiva e corretiva, estando nelas 

inclusas todas as despesas com taxas, impostos e demais encargos 

incidente. 

6.4 -   Não serão aceitas peças e/ou acessórios recondicionados. 

7 . GARANTIA DAS  PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS 

7.1 - A empresa vencedora do certame deverá oferecer garantia da 

qualidade das peças fornecidas, de no mínimo 06 (seis) meses ou as 

mesmas condições de garantia previstas pela fábrica, durante a 

vigência do contrato ou mesmo após o seu término, sendo que a 

contagem dos dias se iniciará a partir da data de emissão da nota fiscal. 

 



8- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÕES. 

8.1- O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Natalândia-

MG, em até 30 (trinta) dias corridos após a execução do serviços, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na 

tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem 

Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
 

8.2- A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, 

documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia 

Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será 

aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das 

Notas Fiscais e/ou Faturas.  
 

8.3- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o 

prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  
 

9– DO REAJUSTE. 

9.1-Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso 

ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme 

disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.  
 

9.1.1-Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar 

formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de 

documentos que comprovem a procedência do pedido. 

 

10– DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. Compete ao Órgão Gestor:  

10.1.1. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços 

praticados no mercado para os produtos registrados, para fins de 

controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.  

10.1.2. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” 

através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial, 

observado o prazo legalmente permitido, quando os preços 

apresentarem mais vantajosos para a Administração. 



10.1.3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços 

registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de 

força maior devidamente justificado no processo; 

10.1.4- Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Sétima. 

10.1.5- Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e 

condições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. 

10.1.3- Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de 

Compras, a execução do objeto contratual, não eximida a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela observância do objeto 

da presente Ata de Registro de Preços. 
 

10.2 Compete ao Compromitente Detentor da Ata:  

10.2.1. Entregar os materiais nas condições estabelecidas no edital e 

seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o 

período de duração do registro de Preços, independentemente da 

quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua 

capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 

titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos; 

10.2.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por 

cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, 

da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e 

facultativas nas demais situações;  

10.2.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a 

compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

10.2.4. Atender a demanda, durante a fase da negociação de revisão 

de preços, com os preços inicialmente registrados, garantida a 

compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio 

originalmente estipulado; 



10.2.5. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a 

Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de 

registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.  

10.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a 

entrega do objeto de registro de preços.  

10.2.7. Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira 

qualidade satisfazendo rigorosamente as especificações constantes 

deste Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas 

internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT. 

10.2.8. Emitir faturas-notas fiscais do fornecimento de peças, 

descrevendo-as detalhadamente com seus códigos do fabricante, valor 

e percentual de desconto, efetuando o encaminhamento das mesmas 

ao Setor de Compras desta municipalidade quando da sua entrega para 

a sua efetiva liquidação. 
 

11- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

11.1- A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento, conforme estabelece o Art. 67 da Lei 

Nº 8.666/93 e não exclui nem reduz a responsabilidade do Contrato, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua 

ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de 

seus agentes e prepostos. 
 

12 – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

12.1- A presente Ata não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, 

total ou parcialmente. 
 

13 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS. 

13.1- Qualquer modificação das condições estabelecidas neste 

instrumento só poderá ser determinada pela CONTRATANTE, através 

de aditamento, atendendo ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 

e suas alterações. 
 



14- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

14.1- As despesas deste processo correrão por conta da dotação 

orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor de 

contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe o 

Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão 

presentes na ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do 

contrato. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da 

Contabilidade Geral da Prefeitura, devendo constar na mesma o 

número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a 

cópia ao processo administrativo de licitação. A área de compras 

deverá ter acesso, via sistema integrado, aos saldos das dotações 

orçamentárias, como fase obrigatória antes de emitir a nota de 

autorização de empenho, que será devidamente confirmada e deferida 

pela Contabilidade Geral. Na nota de empenho constará o saldo 

orçamentário e a autorização do ordenador de despesa, nos termos do 

art. 61 da Lei nº. 4.320/64. 
 

15 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

15.1- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de 

pleno direito: 
 

Pela Administração, quando: 

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 

Registro de Preços; 

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo 

estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa; 

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato 

decorrente de registro de preços, a critério da Administração; 

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de 

contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela 

Administração; 

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados 

no mercado; 



F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e 

justificadas pela Administração; 

G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos 

casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo de administração da presente Ata de 

Registro de Preços. 

*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 publicação. 

Pelas detentoras, quando: 

A - mediante solicitação por 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 XIII a XVI, da 

Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

B - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços 

registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) 

dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas 

na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 

15.2. Nas hipóteses previstas nos subitens, a comunicação do 

cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial 

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 

15.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente. 

15.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro 

do preço deverá ser protocolada no protocolo geral do município, 

facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no 

edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao 

fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 



15.5-Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão 

Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com 

classificação imediatamente subseqüente. 
 

16 - DA RESCISÃO. 

16.1 – A ATA, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que 

o primeiro caso somente pôr parte da CONTRATANTE, atendida a 

conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos alentados 

nos artigos 79 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

16.2- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 

caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal 

8.666/93.  

17 – SANÇÕES. 

17.1- A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, 

apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da 

execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando 

na execução da Ata, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo 

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a administração 

Municipal e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro de 

Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas nesta Ata e demais cominações legais.  

§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, 

aplicáveis quando do descumprimento contratual: 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do 

objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual 

ou legal, até o 300 (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ata, por 

ocorrência.  

II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata, no caso de atraso superior 

a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de 

obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.  

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata, na hipótese da 

CONTRATADA, injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua 



rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 

quando a Administração Municipal, em face da menor gravidade do fato 

e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 

percentual da multa a ser aplicada.  

§2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo 

administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela 

Administração. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da 

aplicação da sanção.  

§3º - As sanções previstas, face à 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. 

18- DOS CASOS OMISSOS 

18.1 - Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base 

na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e no Edital de Pregão 

Presencial - SRP n.º. 034/2021, cujas normas ficam incorporadas ao 

presente instrumento ainda que delas não se faça aqui menção 

expressa. 

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - A CONTRATADA, se compromete em apresentar, sempre que 

solicitada, documentos fiscais que comprovem a regularidade com os 

Tributos Federais, Estaduais e Municipais, bem como com os Encargos 

Sociais, gerados em função da execução do objeto da presente ATA. 

19.2 - A CONTRATADA no ato de celebração da presente ATA, firma 

termo de responsabilidade geral e irrestrita pela procedência dos 

produtos e qualidade durante a execução objeto desta Ata. 

19.3. O objeto da presente ATA poderá sofrer acréscimos ou 

supressões em conformidade com o estabelecido nos § 1º e 2º do art. 

65 da Lei 8.666/93. 

 



20 - DO FORO. 

20.1 Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, 

fica eleito o FORO da Comarca de Bonfinópolis de Minas, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste CONTRATO. 

 

E, por estarem às partes, de pleno acordo com o disposto neste 

instrumento, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 

Natalândia – MG, 03 de Agosto de 2021. 
 

 

 

 

GERALDO MAGELA GOMES  

Prefeito Municipal 

 

 

 

LUBRIZABEL LTDA  

CNPJ:03.987.601/0001-28 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________/__________________ 

Nome:              Nome: 

R.G:                                             R.G: 
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