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                ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

                MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

                CPL – Comissão Permanente de Licitações 

                

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 - PMRA 

 

Processo Licitatório nº 0008/2020 – PMRA 

Pregão Presencial Registro de Preço nº 0005/2020 – PMRA 

 

Aos VINTE E UM DIAS dias do mês de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E VINTE, às 

09:00 horas, o MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ. sob o nº 83.074.294/0001-23, com sede na 

Rua do Comércio, 780, nesta cidade de Rio das Antas/SC, neste ato 

representado pelos Membros da Comissão de Licitação, nomeados pelo Decreto 

nº 54/2019 de 02 de Setembro de 2019, no uso de suas atribuições resolvem, 

registrar os preços das empresas, conforme abaixo. Participou também o 

Secretário de Obras o Sr. André Giazzoni e o Assesor Juridico o SR. Gustavo 

Luiz Zampronio. 

 

 CREDENCIAMENTO 

 

Conforme definido no Edital, o Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio, 

procederam inicialmente à identificação/credenciamento dos representantes 

legais das empresas que se encontravam presentes no recinto. 

 

Credenciaram-se para praticar os atos referentes a esta licitação de acordo 

com o item “3” do Edital, os representantes legais das seguintes empresas:  

 

 PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 
85.199.578/0001-71, representado pelo Sr. EDEMAR WUNDERVALD, CPF nº 

892.972.619-49, procurador;  

 

 ADO AUTOPEÇAS LTDA ME, inscrito no CNPJ Nº 09.556.758/0001-85, 

representado pela Sra. SAMANDA DEMORI CRESTANI , CPF nº 054.971.659-

90; 

 

 CESAR MURILO FLORES ME, inscrito no CNPJ Nº 29.081.571/0001-80, 

representado pela Sr. CESAR MURILO FLORES, CPF nº 500.862.439-34; 

 

 RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 10.760.365/0001-
78, representado pela Sr. ADÃO RENATO CESA, CPF nº 443.588.229-91; 

 

 BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, inscrito no 
CNPJ Nº07.809.987/0001-39, representado pela Sr. FÁBIO SILVA CLEZAR, 

CPF nº 032.507.799-11, procurador; 

 

 TIEPPO AUTO MECÂNICA JJD LTDA ME, inscrito no CNPJ Nº 17.070.572/0001-
40, representado pela Sr. JEAN MÁRIO TIEPPO, CPF nº 895.721.659-68; 

 

 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 33.954.483/0001-12, 
representado pela Sr. DÉCIO PEREIRA MENDES, CPF nº 022.188.859-48, 

procurador; 

 

Os proponentes entregaram também a Declaração de Cumprimento Pleno aos 

Requisitos de Habilitação, conforme exigência prevista no item 3.2, letra 

“B” do Edital. 
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Após os procedimentos iniciais que rege o Pregão Presencial-Registro de 

preço, ficou registrado os preços das empresas, conforme tabela abaixo, tudo 

em conformidade com o Processo de Licitação nº 0008/2020 da PMRA na 

modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº 0005/2020 - PMRA, iniciado 

em 04 de Fevereiro de 2020 e registrado os preços nesta data. 

 

 CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

 

1.1 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) 

especializada(s) PARA MAIOR DESCONTO OFERECIDO no fornecimento de peças, 

componentes, materiais e acessórios automotivos, originais, genuínos e 

novos, para os veículos, máquinas, equipamentos e implementos da frota 

municipal pertencente ao Município de Rio das Antas, ao Fundo Municipal de 

Saúde, outros fundos e demais órgãos vinculados à administração pública 

Municipal. 

 

Observações: 
 

 Os valores apresentados nas propostas, bem como descontos crescentes 

em percentual oferecidos como lances, ficarão registrados pelo período 

de 12 (dose) meses. 

 O Objeto solicitado deverá ser entregue na garagem do Município de Rio 

das Antas situada na Rua Jacob W. Hartmann. 

 Procedimentos de ordem funcional, será ajustado com a (s) empresas 

vencedoras, não podendo descumprir as normas e demais condições 

estabelecidas no edital. 

 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 Em ato contínuo o Pregoeiro indagou se restava alguma dúvida com 

relação ao Edital e seus anexos. Todos permaneceram em silêncio, assim 

foi dado sequência.  

 

 CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO, REAJUSTE E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

2.1 – O objeto da presente Ata de Registro de Preços, será adquirido pelo 

preço por item, do fornecedor vencedor, conforme preço unitário abaixo, fica 

também registrado o preço do 2º colocado, para que em caso de inadimplência 

do Vencedor a administração possa convocar o 2º colocado para contratação: 

 

Item Descrição dos lotes/grupo Unidade % desc mínimo 
 

01 Fornecimento de peças para Veículos 
Leves – LOTE/GRUPO 01 

Percentual 

(%) 

 

_5_% 

Empresa Proposta Lance Lance Lance Lance Lance 

PAVIMÁQUINAS NC      

BRASIL SERVIÇOS NC      

CESAR M. FLORES 30      

SCALE C. AUTO 30      

RENATO PNEUS 35 44 46,5 49 -  

ADO AUTOPEÇAS 37 44,50 47 49,5 50,5 51,5 

TIEPPO AUTO MEC. 42,11 45 47,5 50 51 51,6 
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Item Descrição dos lotes/grupo Unidade % desc mínimo 

 

01 CONTINUAÇÃO DO ITEM 01 Percentual 

(%) 

 

_5_% 

Empresa Proposta Lance Lance Lance Lance Lance 

PAVIMÁQUINAS       

BRASIL SERVIÇOS       

CESAR M. FLORES       

SCALE C. AUTO       

RENATO PNEUS       

ADO AUTOPEÇAS 52 52,6 53,5 54 54,5 55 

TIEPPO AUTO MEC. 52,5 53 53,6 54,3 54,6 55,3 

 

Item Descrição dos lotes/grupo Unidade % desc mínimo 
 

01 CONTINUAÇÃO DO ITEM 01. Percentual 

(%) 

 

_5_% 

Empresa Proposta Lance Lance Lance Lance Lance 

PAVIMÁQUINAS       

BRASIL SERVIÇOS       

CESAR M. FLORES       

SCALE C. AUTO       

RENATO PNEUS       

ADO AUTOPEÇAS 55,5 55,7 55,9 56,1 56,5 56,7 

TIEPPO AUTO MEC. 55,6 55,8 56 56,3 56,6 60 

 

Item Descrição dos lotes/grupo Unidade % desc mínimo 
 

01 CONTINUAÇÃO DO ITEM 01 Percentual 

(%) 

 

_5_% 

Empresa Proposta Lance Lance Lance Lance Lance 

PAVIMÁQUINAS       

BRASIL SERVIÇOS       

CESAR M. FLORES       

SCALE C. AUTO       

RENATO PNEUS       

ADO AUTOPEÇAS 60,1 60,6 60,8 61 61,2 61,4 

TIEPPO AUTO MEC. 60,5 60,7 60,9 61,1 61,3 61,5 

Neste momento O Pregoeiro, juntamente com os demais membros verificaram a 

Documentação de Habilitação do proponente PREVIAMENTE VENCEDOR ACIMA, em 

negrito, onde constatou-se que a documentação encontra-se em conformidade 

com o exigido no edital item 5.2, sendo considerado HABILITADO E PORTANTO 

VENCEDOR DO ITEM. 
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Item Descrição dos lotes/grupo Unidade % desc mínimo 

 

02 Fornecimento de peças para Vans e 
Camionetas – LOTE/GRUPO 02 

Percentual 

(%) 

 

__5__% 

Empresa Proposta Lance Lance Lance Lance Lance 

PAVIMÁQUINAS NC      

BRASIL SERVIÇOS NC      

CESAR M. FLORES 30      

SCALE C. AUTO 32      

RENATO PNEUS 35 50 -    

ADO AUTOPEÇAS 37 50,5 50,7 51,1 51,3  

TIEPPO AUTO MEC. 42,11 50,6 51 51,2 -  

O Pregoeiro parou a sessão e alertou sobre os percentuais oferecidos, para 

que não ficassem impraticáveis. 

 

Neste momento O Pregoeiro, juntamente com os demais membros verificaram a 

Documentação de Habilitação do proponente PREVIAMENTE VENCEDOR ACIMA, em 

negrito, onde constatou-se que a documentação encontra-se em conformidade 

com o exigido no edital item 5.1, sendo considerado HABILITADO E PORTANTO 

VENCEDOR DO ITEM.  

 

Item Descrição dos lotes/grupo Unidade % desc mínimo 

 

03 
Fornecimento de peças para Caminhões e 
ônibus – LOTE/GRUPO 03 

Percentual 

(%) 

 

__5__% 

Empresa Proposta Lance Lance Lance Lance Lance 

BRASIL SERVIÇOS 16 -     

SCALE C. AUTO 31 33,1 35,6 36,2 -  

CESAR M. FLORES 33 35 36 36,5   

TIEPPO AUTO MEC. 33 35,5 36,1 -   

PAVIMÁQUINAS NC      

ADO AUTOPEÇAS NC      

RENATO PNEUS NC      

Neste momento O Pregoeiro, juntamente com os demais membros verificaram a 

Documentação de Habilitação do proponente PREVIAMENTE VENCEDOR ACIMA, em 

negrito, onde constatou-se que a Certidão negativa municipal encontra-se 

“positiva”, demais documentação encontra-se em conformidade com o exigido no 

edital item 5.1, sendo considerado PREVIAMENTE HABILITADO E PORTANTO 

VENCEDOR DO ITEM.  

Tendo em vista a Lei Complementar 123/2006 terá o prazo conforme 

estabelecido em Lei para apresentação de nova certidão. 

 

O representante da empresa Renato Pneus retirou-se da Sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Item 

 

Descrição dos lotes/grupo 

 

Unidade 

% desconto 

mínimo 

 

04 
Fornecimento de peças para Máquinas 
pesadas/Agrícolas/Implementos–LOTE/GRUPO 

04 

Percentua

l (%) 

 

__5__% 

Empresa Proposta Lance Lance Lance Lance Lance 

PAVIMÁQUINAS 15 -     

BRASIL SERVIÇOS 16 -     

SCALE C. AUTO 32 33,1 35,1 36,5 37 - 

CESAR M. FLORES 33 33,5 36 36,7 37,1  

TIEPPO AUTO MEC. 33 35 36,2 36,8 -  

ADO AUTOPEÇAS NC      

RENATO PNEUS NC      

PREVIAMENTE HABILITADO E PORTANTO VENCEDOR DO ITEM. 

 

2.1.1 – Os percentuais serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da 

Ata de Registro de Preço, salvo motivo imprevisível devidamente comprovado e 

aceito pela administração. 

 

2.2 - A documentação, das empresas vencedoras, foram colocada a disposição 

de todos os presentes para conferência e rubrica. Não havendo Manifestação.  

 

 CLÁUSULA 3ª – DAS CONDIÇOES DE ENTREGA DOS BENS 

 

Observações com relação a execução do futuro contrato. ”A disposição dos 

itens abaixo está conforme edital, item 6”. 

 

6.1 - A solicitação dos materiais, objeto desta licitação será de forma 

parcelada, de acordo com a necessidade das Secretarias, Fundos e órgãos 

vinculados solicitantes desta Prefeitura Municipal 

 

6.2 - A empresa contratada deverá, após o recebimento do pedido do material, 

encaminhar ao Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, orçamento detalhado do item requisitado, descriminando o valor, que 

deverá ter como base a tabela CILIA/FABRICANTE, mencionando, desde já, o 

percentual de desconto. O procedimento deverá ser feito preferencialmente 

por meio digital (e-mail); ou entregue impresso e assinado diretamente ao 

fiscal 

 

6.3 - Todas os materiais devem estar dentro das normas técnicas da ABNT, em 

atendimento às exigências legais, dentro das especificações técnicas dos 

fabricantes dos materiais e em obediência as Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

6.4 - As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira em horário 

comercial, na garagem do município.  

 

6.5 - A empresa deverá apresentar mensalmente a relação de peças detalhadas 

que foram entregues, a fim de que o Município possa providenciar controle 

maior. 

 

6.6 - A licitante vencedora terá o prazo máximo de até 1 (um) dia para 

apresentar o orçamento do material, inclusive informar o prazo de entrega 

dos materiais. 
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6.7 - Após o envio do orçamento para o fiscal do contrato no prazo já 

determinado, este deverá realizar a conferência do valor, e posterior 

empenhamento da despesa.  

 

6.8 - O fiscal de contrato enviará depois da verificação e empenhamento a 

nota de empenho/autorização de fornecimento para empresa que deverá 

obrigatoriamente entregar o material solicitado no prazo máximo de 2 (dois) 

dias na garagem do município 

 

6.9 - Qualquer imprevisto, necessidade ou condição que venha a frustrar a 

entrega da peça/material no devido prazo, deverá ser justificada ao fiscal 

do contrato, devendo o contratado indicar a provável data da entrega.  

 

6.10 - Para aprovação do valor orçado, apresentado pela licitante vencedora, 

o (a) responsável pela Secretaria requisitante fará, necessariamente, a 

análise comparativa da tabela do fabricante ou tabela CILIA, ou ainda 

pesquisa de mercado seguindo as orientações do tribunal de contas do Estado.  

 

6.11 - As peças/materiais não aprovados pela fiscalização serão 

imediatamente devolvidos e deverão ser sem ônus para o município entregues 

conforme solicitado em prazo máximo de 2 (dois) dias. 

6.12 - A licitante vencedora poderá realizar, a seu critério, vistoria nos 

veículos (check list). 

 

6.13 - A vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados da data 

da sua assinatura. 

 

6.14 - A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizado pelos 

servidores Almir José Ferrarin, Nélio Rancan, Alan Fernando Mozzato, Ivonei 

Caregnato que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do mesmo e determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. 

 

6.15 - Cada órgão participante poderá designar servidor para acompanhamento 

e fiscalização da execução do objeto. 

 

6.16 - Os veículos, máquinas e equipamentos contemplados nesta licitação, 

bem como, as especificações do objeto, estão descritas no Anexo I deste 

termo. 

 

6.17 - A quantidade de veículos indicada no Anexo I deste Edital visa 

somente oferecer aos proponentes elementos para avaliação potencial dos 

valores totais a serem gastos por veículo, sendo que tal quantitativo não 

constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de volume de aquisição de 

materiais a ser requisitado. 

 

6.17.1 - Poderá ocorrer, a critério do órgão gerenciador e dos órgãos 

participantes, alteração nos veículos, máquinas e equipamentos descritos em 

cada categoria (Anexo I), em virtude de novas aquisições ou supressão como 

inservíveis ou desnecessários. 

 

6.18 - Quaisquer aquisições de peças, componentes, materiais e acessórios 

automotivos originais ou genuínos e novos, deverão ser atendidos e estarem 

em conformidade com as normas e padrões de exigências da ABNT, NBR 

15831:2010 e NBR 13.032, órgãos técnicos competentes, legislações 

correlacionadas, normas e padrões dos fabricantes. 

 

6.19 - As peças fornecidas deverão ser novas, genuínas ou originais, sendo 

vedado o fornecimento de peças não originais ou genuínas, usadas, 
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recondicionadas, remanufaturadas ou cujas marcas não sejam utilizadas pelas 

respectivas montadoras. 

 

6.20 - Considera-se, para este edital, peça genuína aquela fornecida por 

concessionária autorizada da marca do veículo e, peça original aquela 

comercializada com o nome do fabricante e fornecida por empresas vendedoras 

de autopeças. 

 

6.21 - As peças, componentes, acessórios e materiais originais e suas 

quantidades deverão corresponder ao efetivamente necessário para a 

realização da respectiva manutenção do veículo, devendo a empresa se abster 

de propor peças em desacordo com o realmente empregado em cada caso 

concreto. Tais parâmetros serão regidos pela TABELA CILIA e/ou TABELA 

OFICIAL DO FABRICANTE. 

 

6.21.1 - Toda divergência será passível de negativação dos orçamentos pelo 

gestor da frota do órgão requisitante. 

 

6.22 - O sistema CILIA é um software de orçamentação eletrônica 

destinada à reparação automotiva, que permite a elaboração de orçamentos 

rápidos. Utilizado pela grande maioria das seguradoras do mercado, o sistema 

contém um completo banco de dados com preços de peças de diversas marcas e 

modelos de veículos, incluindo também o tempo de reparo estimado para cada 

tipo de troca de peça e serviço a ser realizado. Assim, com esta ferramenta, 

é possível a realização de um orçamento rápido, prático e justo para todas 

as partes envolvidas na negociação. Para maiores informações sobre o sistema 

CILIA, consultar http://cilia.com.br. 

 

6.23 - A proponente vencedora, na assinatura da futura Ata de Registro 

de Preços, deverá: 

a. possuir cadastro e o respectivo acesso ao sistema CILIA, na versão 

FULL (off-line), cujo ônus pela ativação e manutenção do cadastro junto ao 

sistema é de responsabilidade exclusiva da proponente vencedora, sem 

possibilidade de repassar quaisquer custos ao contratante/licitante ou 

transferir-lhe a responsabilidade. 

b. proporcionar ao contratante/licitante o acesso ao sistema CILIA, sem ônus 

para a Administração Pública contratante, a fim de que esta possa 

certificar/verificar os preços que o contratado está praticando. 

 

6.24 - As peças e suas quantidades que não estiverem relacionados no 

SISTEMA CILIA, só terão sua execução autorizada após análise e aprovação do 

secretário da pasta responsável ou seu designado podendo ser o gestor da 

frota do órgão requisitante. 

 

6.25 - Nesta hipótese, serão utilizados como forma para fixação do valor 

sobre o qual incidirá o desconto, sequencialmente e subsidiariamente, os 

seguintes parâmetros: 

a. A tabela de valores das peças fornecida pela fabricante do veículo ou 

máquinas; 

b. O valor praticado no mercado regional, que será obtido através de 

pesquisa de preços/orçamentação. 

 

 

6.26 - Em nenhum caso poderá ser aplicado percentual de desconto 

diferente do apresentado pela proponente vencedora, independentemente se o 

parâmetro utilizado for a TABELA CILIA ou os previstos no item 4.25 a e b 

deste termo. 
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6.27 - O órgão requisitante, por intermédio de servidor autorizado, 

solicitará aquisição das peças, componentes, materiais e acessórios 

automotivos originais ou genuínos e novos, através do sistema de gestão da 

frota de veículos do Município. 

 

6.28 - Considerando-se questões de ordem operacional e financeira na relação 

custo-benefício e, preservando-se o interesse público, a proponente 

vencedora terá que disponibilizar o orçamento no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas após a solicitação do servidor autorizado. 

 

6.29 - A proponente vencedora deverá se responsabilizar pela entrega das 

peças no local indicado pelo gestor da ata de registro de preços, sem custos 

adicionais, oportunidades em que o prazo de entrega será de 2 dias. 

 

6.30 - O servidor designado receberá as peças, componentes, materiais e 

acessórios automotivos originais ou genuínos e novos e deverá conferir se as 

mesmas estão em conformidade com as quantidades e especificações constantes 

na Ata Registro de Preço, especificações do edital e do SISTEMA CILIA e/ou 

TABELA OFICIAL DO FABRICANTE. 

 

6.31 - As peças, componentes, materiais e acessórios automotivos 

substituídas deverão ficar sob responsabilidade de servidor designado para 

procedimentos que devem ser realizados. 

 

6.32 - O órgão requisitante reserva-se no direito de exercer ampla 

fiscalização do fornecimento dos materiais e serviços, verificando se estão 

sendo cumpridos os termos contratuais, não se excluindo a proponente 

vencedora da responsabilidade por qualquer irregularidade. 

 

6.33 - Constatado o fornecimento de materiais de má qualidade, o órgão 

requisitante poderá utilizar-se do disposto na Lei 8.078/90 – Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

6.34 - A proponente vencedora deverá fornecer a garantia mínima do 

fabricante para as peças. 

6.34.1 - As peças utilizadas para retífica, montagem e colocação de 

motor completo devem ter, no mínimo, garantia de 06 meses ou 20.000 (vinte 

mil) quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

 

6.35 -  O aceite pelo órgão requisitante e seu servidor designado não 

exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de 

qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas 

neste Edital, verificadas posteriormente. 

 

6.36 - Caberá a proponente vencedora obedecer ao objeto do presente edital e 

as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de 

qualidade, continuidade e regularidade. 

 

6.37 - O fornecedor das peças deverá entregar as mesmas diretamente ao 

fiscal do contrato de cada departamento ou ao mecânico do Município, onde 

neste momento o responsável em receber as peças deverá verificar a qualidade 

das mesmas, no recebimento das peças, onde o mesmo destacará na nota fiscal 

“recebido e aprovado” ou “peças reprovadas”.   

 

6.38 - No fornecimento das peças, componentes, acessórios, ou sistemas 

fornecidos estes deverão estar cobertos por garantia, que deverá obedecer ao 

prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante em termo próprio 

e contará a partir da data de instalação ou execução do serviço, não podendo 

ser inferior a 90 (noventa) dias. 
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6.39 - A empresa fica obrigada a arcar com a responsabilidade civil por 

todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de 

seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, à Administração ou a terceiros.  

 

6.40 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 

cuja inadimplência não  

 

6.41 - Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços.  

 

6.42 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

 

6.43 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

6.44 - O transporte e despesas relativas a entrega são totalmente por conta 

da contratada, eximindo o município de qualquer responsabilidade. 

 

6.45 - Aceitar a fiscalização do Município e tomar as medidas necessárias e 

determinadas pelos responsáveis pela fiscalização, dando livre acesso a 

estes responsáveis, não se excluindo a empresa contratada da 

responsabilidade por qualquer irregularidade; 

 

6.46 - Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais ou pessoais que 

ocorrerem no decorrer das entregas, inclusive perante terceiros; 

 

6.47 - Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município ou a 

terceiros, por ação ou omissão do seu pessoal, durante a execução do 

contrato; 

 

6.48 Manter a ética e o sigilo nos dados e informações que tenham acesso, 

quando da execução do objeto; 

 

6.49 - Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do 

Município, em decorrência da execução dos serviços, desde que devidamente 

comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 

 

 CLÁUSULA 4ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

 

4.1 - Fiscalizar a execução do Pregão Presencial, o que não fará cessar ou 

diminuir a responsabilidade da contratante pelo perfeito cumprimento das 

obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a 

terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

 

4.2 - Efetuar pagamento no prazo fixado; 

 

4.3  - Prestar informações necessárias, com clareza, à contratante, para 

entrega das peças e materiais solicitados; 
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4.4 - Notificar a contratante, fixando-lhe prazo para substituição das peças 
e materiais impróprios para uso. 

 

 CLÁUSULA 5ª - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando o fornecedor: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 

b) Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa 

aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado;  

 

 

d) Tiver presentes razões de interesse público; 

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos 

termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993; 

f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do 

artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002. 

5.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente do órgão gerenciador. 

5.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço 

na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 

execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 

devidamente comprovado. 

 

 CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO/FISCAIS DA ATA 

 

6.1 – DA FISCALIZAÇÃO: Para o cumprimento da presente cláusula, o 

contratante designará os servidores Almir Jose Ferrarin, Ivoney Caregnato, 

Alan Fernando Mozzato e Nélio Rancan para o acompanhamento, fiscalização e 

aceitação das peças fornecidas, para assegurar sua perfeita qualidade. 

 

 CLÁUSULA 7ª - DAS PENALIDADES 

 

7.1 - Se o FORNECEDOR descumprir as condições deste instrumento ficará 

sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 

7.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 

parcial deste instrumento, a Prefeitura Municipal de Rio das Antas, poderá 

aplicar ao fornecedor, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta. 

7.3 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de 

Registro de Preços, recusar-se a aceitar ou retirar a Autorização de 

Fornecimento ou documento equivalente, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do presente ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará 

impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e na Ata de Registro e das 

demais cominações legais. 

11.4 - Nenhum pagamento será processado ao fornecedor penalizado, sem que 

antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
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 CLÁUSULA 8ª - DA RESCISÃO 

8.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer 

notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou 

parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei n.8666/93 e 

alterações posteriores. 

8.2 - De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a 

inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo 

motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus 

incisos. 

8.3 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 

78 da Lei nº 8.666/93, sujeita-se a empresa ao pagamento de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da presente Ata de Registro. 

  

CLÁUSULA 9ª - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

9.1 - A presente Ata está vinculada ao Processo de Licitação nº 0008/2020 da 

PMRA na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº 0005/2020 - PMRA, 

iniciado em 04 de Fevereiro de 2020, obrigando-se o FORNECEDOR de manter, 

durante a vigência do presente ajuste, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

9.2 - O fornecedor declara estar ciente das suas condições para com o 

Município, nos termos do Edital da respectiva licitação e da sua proposta, 

que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações 

entre as partes, para todos os fins. 

 

 CLÁUSULA 10ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a 

firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 

de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

10.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o 

preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um fornecedor 

registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 

público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 

fornecimento compatível com o solicitado pela Administração. 

10.3 - O fornecedor signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara 

estar ciente das suas condições para com o Município, nos termos do Edital 

da respectiva licitação e da sua proposta, que passam a fazer parte 

integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos 

os fins. 

10.4 – Faz parte da presente minuta, como se nele estivesse contido, todas 

as disposições inseridas no Edital que deu origem a este. 

10.5 - A presente minuta poderá sofrer alterações em suas cláusulas com o 

intuito de melhor adequar ao objeto da presente licitação.  

 

 CLÁUSULA 11ª - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DE RECURSOS 

 

11.1 - O presente instrumento rege-se pelas disposições contidas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 

e Decretos Municipais nº 32/2007 e 13/2012, Complementar nº 123/2006 e 

demais normas e princípios de direito administrativo aplicáveis. 
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CLÁSULA 12ª – DA INTENÇÃO DE RECURSO 

 

12.1 – Intenção de interpor recurso “Não Há”. 

 

CLÁSULA 13ª - DO FORO 

13.1 - As partes contratantes do futuro contrato elegem o FORO da Comarca de 

Caçador/SC, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do 

presente ajuste. 

 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 

disposições estabelecidas nas cláusulas do presente ajuste, bem como 

observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o 

assunto, firmando-o em 02 (duas) vias na presença das testemunhas abaixo 

assinadas. 

 

“A presente ATA não Contém emendas, rasuras ou entrelinhas, no caso de existência 

tornará nula”. 

 

Rio das Antas (SC), 21 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Ademir A. Ferrarin                         Juliana N. P. Coscodai 

Decreto nº 54/2019                         Decreto nº 54/2019 

Pregoeiro                                  Membro efetivo da equipe de Apoio 

 

 

 

 

 

Leonardo Pereira               Lilian D. A Contantino 

Decreto nº 54/2019                         Decreto nº 43/2018 

Membro efetivo da equipe de Apoio          Membro efetivo da equipe de Apoio          

 

Participantes da Administração: 

 

 

 

André Giazzoni                              

Secretário de Obras       

 

 

Gustavo Luiz Zampronio 

Assessor Jurídico 

 

 

Ass. dos Proponentes: Em caso de recusa do proponente em assinar a presente 

ata, a participação do mesmo, fica comprovada diante da assinatura na lista 

de presença, em anexo ao processo. 
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 Fornecedores:    

 

 

 

 

 PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
 

 

 

 ADO AUTOPEÇAS LTDA ME 
 

 

 

 CESAR MURILO FLORES ME 
 

 

 

 RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA 
 

 

 

 BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 
 

 

 

 TIEPPO AUTO MECÂNICA JJD LTDA ME 
 

 

 

 SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, 
 

 

 

 

 


