
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 003/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CONTRATADA: RECAPAGEM ALEX LTDA

Aos -- dias do mês de --- do ano de dois mil e onze, no Paço Municipal PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE, inscrita no CNPJ(MF) nº 18.301.069/0001-10, com sede
na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira 130, Centro, neste ato representada pelo seu Prefeito
Municipal, senhor ALAOR JOSÉ MACHADO, brasileiro, portador do CPF/MF sob nº 279.929.186-
49 e, de outro, a empresa ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP,
com sede na Rua do Glicério nº 717, Bairro da Liberdade – São Paulo - SP, inscrita no CNPJ (MF)
nº 74.434.457/0001-40, neste ato representada pelo Sr. Alberto Caio Tamborrino, portador da
Cédula de Identidade (RG) nº 12.147.815-4 e do CPF 013.184.268-47, doravante denominada
simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar os
preços para aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS, em conformidade
com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Constitui objeto deste contrato o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES   DE PNEUS, pela DETENTORA a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE, conforme edital do pregão nº 028/2018 e a
proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da emissão da Ordem

de Serviço.
2.2. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos objetos

entregues, incluído todos os tributos incidentes.
2.3. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações

orçamentárias de 2019.
2.4. Pela entrega do objeto, consideram-se registrados os seguintes preços:

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1 CAMARA DE AR 1000x20 30 128,00 3.840,00

2 CAMARA DE AR 14.9x24 10 258,00 2.580,00

5 CAMARA DE AR 18.4x34 10 424,00 4.240,00

6 CAMARA DE AR 750x16 BICO DE BORRACHA 10 60,00 600,00

7 CAMARA DE AR 750x16 BICO DE METAL 10 69,00 690,00

8 CAMARA DE AR 900x16 AGRÍCOLA 10 91,00 910,00

9 CAMARA DE AR 900x20 20 109,00 2.180,00

12 PNEU 1000x20 MISTO 30 1.895,00 56.850,00

14 PNEU 12.16.5 10 LONAS 8 1.091,00 8.728,00

15 PNEU 12.4x24 10 LONAS 12 1.325,00 15.900,00
16 PNEU 12x16.5 10 LONAS 12
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1.091,00 13.092,00

17 PNEU 14.9x24 12 LONAS 12 1.808,00 21.696,00

18 PNEU 14.9x24 12 LONAS 8 1.808,00 14.464,00

21 PNEU 175/70 R13 82T 60 234,00 14.040,00

24 PNEU 18.4x30 12 LONAS 12 3.149,00 37.788,00

26 PNEU 185/65 R14 86T 20 313,00 6.260,00

28 PNEU 19,5/L24 12 LONAS 8 3.031,00 24.248,00

29 PNEU 19.5x24 4 3.031,00 12.124,00

31 PNEU 195/60 R15 88V 20 374,00 7.480,00

35 PNEU 205/70 R15 20 412,00 8.240,00

37 PNEU 205/55 R16 20 371,00 7.420,00

39 PNEU 215/75 R17,5 LISO 24 670,00 16.080,00

41 PNEU 225/45/18 12 649,00 7.788,00

47 PNEU 750X16 10 LONAS LISO 12 559,00 6.708,00

49 PNEU 900X16 AGRÍCOLA 10 LONAS 12 665,00 7.980,00

50 PNEU 900X20 BORRACHUDO 12 1.139,00 13.668,00

51 PNEU 900X20 LISO 12 979,00 11.748,00

TOTAL 327.342,00
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇO
3.1. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita no

artigo 65 da Lei 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

4.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (dose) meses, contados a partir da
data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA
5.1. Os objetos desta licitação, deverão ser entregues de acordo com a solicitação da

Secretaria Solicitante. Sendo que a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do
recebimento da Ordem de Serviço para realizar a entrega dos produtos solicitados, no local
indicado pela Secretaria.

5.1.1. Caso ocorra do 10º (décimo) dia corrido cair em dia considerado feriado, sábado,
domingo ou ponto facultativo no Município de SERRA DA SAUDADE a entrega deverá ser feita no
próximo dia útil subsequente, sob pena da aplicação das sanções dispostas neste contrato.

5.2. A obrigação da prestação in casu apenas estará caracterizada após o recebimento pela
DETENTORA das solicitações do Departamento competente, as quais deverão ter sido precedidas
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da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o prazo de
cinco dias corridos, contados de sua notificação.

5.3. A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de prestação de serviços
expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, independentemente da
quantidade e do tempo do pedido.

5.3.1. Havendo mais de uma empresa registrada na Ata de Registro de Preços e, a primeira
colocada não podendo atender à solicitação da Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE, esta
solicitará da segunda colocada, e assim por diante, até obtenção do objeto solicitado.

5.4. O volume de cada parcela entregue, poderá variar para mais ou para menos, de acordo
com as necessidades da unidade, conforme requisição a ser fornecida, ou enviada a
CONTRATADA pela Prefeitura, inclusive via email devidamente informado pela contratada, para
cada parcela a ser entregue.

5.4.1. Na ocasião da entrega de cada parcela do objeto tintas, necessariamente, deverão ser
do mesmo lote.

5.5. As ordens de prestação de serviços, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-
símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, quantidade de
produtos, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

5.5.1. Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se através de fac-símile), a DETENTORA
deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a a
unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação
e pagamento.

5.6. A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a
Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE ou a terceiros, em razão da execução dos serviços
decorrentes da presente ata.

5.7. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados.
5.8. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles

trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
5.9. A DETENTORA deverá manter durante toda vigência desta ATA os requisitos necessários

a habilitação.
5.10. A Prefeitura de SERRA DA SAUDADE, através da Secretaria Competente deverá atestar

e a entrega dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto da presente licitação será recebido:
6.1.1. provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a

especificação;
6.1.2. definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, e,

consequente aceitação;
6.1.3. o recebimento provisório e/ou definitivo não diminui ou exclui a responsabilidade da

contratada pelo objeto fornecido, observado ainda, em caso da não substituição necessária, a
aplicabilidade das sanções estabelecidas neste contrato.

6.2. Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações diferentes
das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição
ocorrer na forma e prazos definidos no item abaixo.

6.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
6.3.1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
6.3.1.1. na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em  conformidade

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

6.3.2. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.3.2.1. na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

6.4. Por ocasião da entrega, a Adjudicatária deverá colher no comprovante respectivo a data,
o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor da Prefeitura responsável pelo recebimento.
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6.5. Por ocasião das entregas ao longo da vigência da Ata de Registro de Preço, caso o
produto entregue não esteja correspondendo necessariamente ao solicitado, a Prefeitura, poderá
encaminhar o objeto licitado para testes laboratoriais para verificar a qualidade e especificações do
mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. A adjudicatária deverá apresentar fatura/nota fiscal eletrônica dos produtos fornecidos,
sendo que, a Prefeitura de Serra da Saudade efetuará o pagamento, em 05 (cinco) dias
úteis após o recebimento efetivo do produto.

7.2. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter
as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da
presente ata de registro de preço.

CLÁUSULA OITÁVA - DAS PENALIDADES
8.1 A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o

Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV
do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em multa pecuniária de 50% (cinqüenta por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

8.3 Pelo atraso injustificado na entrega do produto, sujeitar-se-á o faltoso às multas de mora
adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor global do instrumento contratual:

8.3.1 Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) do valor global do
Contrato, por dia de atraso na entrega do(s) produto(s);

8.3.2 Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem anterior,
será considerado pela Municipalidade a inexecução total ou parcial do ajuste.

8.4 Em caso de inexecução parcial do ajuste poderá ser aplicada a seguinte penalidade:
8.4.1 Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global do Contrato;
8.5 Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
8.5.1 multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o sobre o valor global do Contrato;
8.5.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos.
8.6 As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o faltoso

tiver direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso, somente se
o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da respectiva
notificação.

8.7 Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme consta
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

8.8 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
8.9 A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla

defesa do adjudicatário.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado

o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
9.1.1 descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais

aplicáveis à espécie;
9.1.2 não firmar contratos de fornecimento ou deixar de retirar notas de empenho, nos

prazos previstos;
9.1.3 não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos

praticados no mercado;
9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá

ser cancelada por razões de interesse público.
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9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens
8.1 e 8.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento.

9.4 Esta ata de registro de preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos
contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Fica ajustado, ainda, que se considera parte integrante do presente contrato, como se
nele estivessem transcritos:

a) Edital da Licitação Pregão nº 028/2018 e Anexos;
b) Todos os documentos e proposta apresentados pela DETENTORA;
10.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal 8.666/93 e

alterações e disposições regulamentares.
10.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de DORES DO INDAIA-MG.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
três (03) vias de igual teor e forma que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado
para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

SERRA DA SAUDADE, 02 de janeiro de 2019

ALAOR JOSÉ MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

Alberto Caio Tamborrino
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP


