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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04 

PREGÃO Nº 005/2018 

PROCESSO Nº 090/2018 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de Julho do ano de 

2018, a Câmara Municipal de Guarujá, através da Comissão Permanente de 

Pregões, designada pela Portaria nº 085/2013, lavra a presente Ata de 

Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão nº 005/2018, que objetiva 

aquisição de peças originais para os veículos oficiais do Legislativo, observados 

as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados 

na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo 

estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e 

obrigacional às partes, à luz das regras insertas no Decreto nº 3.931, de 

19/12/2001. 

 

CLAÚSULA I - DO OBJETO 

 

A presente Ata de Registro de Preços tem por 

finalidade a aquisição de peças originais para os veículos oficiais do 

Legislativo, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I, do 

presente Edital e nas quantidades solicitadas em cada pedido de fornecimento. 

  

CLAÚSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS  

 

A presente Ata de Registro de Preços terá a 

validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. 

  

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro 
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de Preço, a Câmara Municipal de Guarujá não será obrigada 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 preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLAÚSULA III – DA UTILIZAÇÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do 

certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 

devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 

3.931/01, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.  

 

CLAÚSULA IV – DOS PREÇOS  

 

O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) 

da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela abaixo, de 

acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 005/2018. 

 

LOTE 01 – CATÁLOGO DE PEÇAS ORIGINAIS VOLKSWAGEN 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO 
ITEM 

DESCONTO 
CONCEDIDO 

LICITANTE 
VENCEDORA 

1 Peças do catálogo 
original do 
fabricante 
Volkswagen 

 
 
45% 

Alberto Caio 

Tamborrino Imp. E 

Exp. - EPP 
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LOTE 02 – CATÁLOGO DE PEÇAS ORIGINAIS RENAULT 

 

 

 

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, 

serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do 

Edital do Pregão nº 005/2018, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

 

 Em cada fornecimento, o descontos a ser 

aplicado é o constante da proposta apresentada, no Pregão nº 005/2018, 

pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram. 

  

CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

  

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do 

produto será acordado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, 

ultrapassar 10 (dez) dias úteis da retirada da autorização de fornecimento pelo 

fornecedor. 

  

CLAÚSULA VI – DO PAGAMENTO 

  

Em todos os fornecimentos, o pagamento será 

efetuado em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal de entrega 

ITEM DESCRIÇÃO DO 
ITEM 

DESCONTO 
CONCEDIDO 

LICITANTE 
VENCEDORA 

1 Peças do catálogo 

original do 
fabricante Renault 

 

 
51% 

Alberto Caio 

Tamborrino Imp. E 

Exp. - EPP 
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dos produtos, à Diretoria de Finanças da CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUARUJÁ, desde que a adjudicatária tenha apresentado os demais 

documentos necessários. 

 

CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 

A entrega dos produtos só estará caracterizada 

mediante o recebimento da autorização de fornecimento pelo fornecedor. 

 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que as entregas deles 

decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento.  

 

Os materiais deverão ser entregues 

acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente. 

 

Se os produtos não forem aceitos, devido a 

defeitos de qualquer natureza ou por não atenderem às especificações 

mínimas do Edital, que não for culpa da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, 

deverá o adjudicatário substituí-los dentro do prazo de 72 (setenta e duas) 

horas da comunicação da recusa, sob pena de sujeitar-se à aplicação de 

multa. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES  

 

O licitante que ensejar o retardamento da 

execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

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

impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
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até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade. 

 

Em caso de inexecução parcial ou total das 

condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso na entrega do produto ou 

quaisquer outras irregularidades, a CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ 

poderá, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à 

adjudicatária as seguintes penalidades, nos termos do Ato da Presidência nº 

003/2003 e Resolução 023/2008: 

 

Advertência; 

 

Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o 

valor global do contrato pelo atraso na entrega dos produtos ou na prestação 

da garantia, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do 

contrato; 

 

Multa de 10% (dez por cento) do valor global do 

contrato caso a adjudicatária não cumpra com as obrigações assumidas, salvo 

por motivo de força maior reconhecido pela CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUARUJÁ; 

 

Suspensão temporária para licitar e contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

 

Declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ. 

 

Impedimento para registro na Ata, se 
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concluída a fase licitatória.  

 

Cancelamento do registro na Ata. 

 

O valor do ajuste a servir de base de cálculo para 

as multas referidas nesta seção será o valor original reajustado pelo Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC-FIPE) até a data de aplicação da penalidade. 

 

Se o pagamento das multas referidas nesta seção 

não for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua 

respectiva notificação, sua cobrança será efetuada judicialmente. 

 

As multas são autônomas e a aplicação de uma 

não exclui a outra. 

 

A aplicação de quaisquer sanções será precedida 

de procedimento em que se garanta a ampla defesa da contratada. 

 

As multas referidas nesta seção poderão ser 

descontadas no pagamento. 

 

A aplicação das sanções previstas neste Edital 

não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, inclusive 

responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à 

Administração. 

  

CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

 

Considerando o prazo de validade estabelecido na 

Cláusula II da presente Ata e em atendimento ao § 1º, art. 28 da Lei Federal 

9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer reajustamentos 
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de preços. 

 

Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 

condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas 

federais aplicáveis a espécie. 

  

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 

  

Os materiais objeto desta Ata de Registro de 

Preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

 

A cada fornecimento de material, será emitido 

recibo nos termos da Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, por pessoa 

indicada pela Administração.  

 

CLAÚSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

A 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 assinar o contrato 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; 
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d) em qualquer das hipóteses de inexecução total 

ou parcial de contrato decorrente de registro de preços; 

  

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 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do 

recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços; 

  

h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível 

o endereço da detentora, a comunicação será feira por publicação no Diário 

Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 

(um) dia da publicação;  

 

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação 

por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências 

desta Ata de Registro de Preços:  

 

a) a solicitação das detentoras para cancelamento 

dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) 

dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula VIII, caso não aceita as razões do pedido.  

 

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO  
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As aquisições do objeto da presente Ata de 

Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Guarujá.  

 

A emissão das autorizações de fornecimento, sua 

retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados 

pelo requisitante.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Guarujá, para 

dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as 

partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que 

dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 

  

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com 

a Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, alterada, e demais normas 

aplicáveis. 

  

E, por estarem assim justos e acordados, 

assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma 

na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem Clayton 

Pessoa de Melo Lourenço ______________________________ , Pregoeiro; Sinval 

Soares de Souza Junior__________________ Equipe de Apoio; Márcio José 

da Silva Ferreira ____________________ Equipe de Apoio; Alexandre de 

Souza Lourenço Rocha ___________________ Equipe de Apoio e Raquel 

Mancini ______________________________, representante da empresa Alberto 

Caio Tamborrino Imp. E Exp. – EPP 

************************************************************************* 


