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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 101/2018

PREGAO PRESENCIAL N" 038/2018

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos (oito) dias do mes de novembro de 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA,
pessoa juridica de direito publico interno, com sede e Av. Antonio Ferreira Sobrinho, no

1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Malo Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o no

03.347.135/0001-16, doravante, neste ato o Prefeito Municipal de Jaciara/MT, Sr.

ABDULJABAR GALVIN MOHAllllllllAD, brasileiro, cirurgiao dentista, Poriador da Cedula

de ldentidade RG n." 052839-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.' 420.058.681-91, no

uso das atribuigdes que lhe sao conferidas, e de outro lado, a Sociedade empres6ria
doravante denominada simplesmente FORNECEDOR: M. DIESEL CAMINHoES E
oNIBUS LTDA, inscrila no CNPJ/MF sob o ne 07.811.058/0001-6/t, com sede a Av
Ayrton Senna da Silva, S/N, Bairro: Pascoal Ramos, na cidade de Cuiabe/MT, CEP:

78.098-000, Fone: (65) 21214000 | (651 21214001, neste ato representado pelo Sr.

Weffington Azevedo de souza, portador do RG no 12'544,809 ssP/MT e CPF no.

699.283.711-72, em face da classificagao das propostas apresentadas no Pregeo para

Registro de Pregos ne 038/2018, RESOLVEM registrar os pregos pala "eventual
aquisigao de um veiculo caminhio basculante para o Municipio de Jaciara-MT",
constantes do Anexo I do Edital do Pregeo para Registro de Pregos ne 038/20'18, que

passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PRESOS, nos termos da
Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nes 3.555, de 08 de agosto de 2000' , rL\J .

3.693, de 20 de dezembro de 2000,3.784, de 06 de abril de 2001,3931'de 19 de 
, \'t

setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade \
do Pregeo e o Sistema de Registro de Pregos, e no que couber, da Lei ne 8.666, de 2l
de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais apliceveis' mediante as clausulas

e condigdes seguintes:

cLAusuLAr-DooBJETo

A presente ATA tem por objeto o "Registro de pregos
veiculo caminhao basculante para o Municipio de
abaixo:

para eventual aquisigao de
Jaciara-MT", conforme pla
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|tem OescriCao Marca Otd Valor UnltArlo
Valor
Total

Caminhao ca9amba basculante c/
trageo 6x2, novo, zero km, c/
potencia min. Efetiva de 238cv,
com no mlnimo 6 marchas e
frente e 1 a 16, minimo de 6
cilindros, 3 eixos, direg5o
hidraulica, ar condicionado, vidros
e travas el6tricas, Central
lvlultimldia de som AM/Flu
est6reo, MP3 player, CD, sislema
bluetooth, pen drive., peso bruto
total homologado minimo de
22.000k9, espelhos externos c/
bra9os tixados e cabine, macaco
hidrdulico tipo garrafa compativel
d a cap. de calga do veiculo, kit
de ferramenlas conf. o exigido por
leis e normas do CONTRAN;
Ca9amba c/ capac. min. de
10m3, ago de constituigao: SAE
1020 - ASTI\1 A-36 ou SAC-350,
laterais, tampa tfaseifa, pade
frontal e fundo c/ espessura de
114", c/reforgo externo da
cagamba conf. em chapas de a9o
dobradas em perfil "U"; Estrutura
externa: anteparos (para-barros)
conf. em chapas de a9o, para-
choque traseiro em estruiura
feforgada e faixas refletivas
conforme Resoluqeo 152143
CONTRAN, garantia de 12
meses, Cagamba Basculante 10
m3:

VOLKSWAGEN
24.280

CONSTELLATION
1 R$ 310.000,00 RS 310.000,00

TO AL R$ 310.000.00

CONSTBUINDO UII'A NOV A HISTOSIA

CLAUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREgOS

A presente Ata de Registro de Pregos vigorar6 por 12 (doze) meses' a partir da data de

sua assinatura.

\ {$\
\ l'l

detentoras, neste caso, o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA III . DA UTILIZA9AO DA ATA DE REGISTRO DE PREqOS

2.'l Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos, a Prefeitura Municipal

de Jaciara nao ser6 obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cl6usula l,
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Pregos, podendo faze-lo atraves de outra

licitagao quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizagao de quaisquer

eso6;ies as sociedades empres6rias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata,

na ocorrdncia de alguma das hip6teses legalmente previstas para tanto, garantidos as

A presente Ata, durante sua vigencia, poderd ser utilizada por qualquer 6rgatA

entidade da Administraqao que nao tenha participado do certame licitat6rio' media
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manifestagao de interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para que este autorize
e indique os possiveis fornecedores e respectivos pregos a serem praticados,
obedecendo a ordem de classificagao e os quantitativos a serem locados, nao podendo
exceder, por 6rgao ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados.

3.'l O(s) prego(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signaterio(s) da presente Ata de
Registro de Pregos estd especificado no Anexo l, do Edital do Pregao ne 038/2018, de

acordo com a respectiva classificagao.

3.2 Para os fornecimentos deconenles desta Ata, serao observados os aspectos
relativos aos pregos e condigoes constantes do Edital do Pregao ne 038/20'18.

3.3 Em cada fornecimento, o prego uniterio a ser pago ser6 o constante da proposta de
pregos apresentada, no Pregeo ns 038/2018, pela sociedade empresAria detentora da
Dresente Ata.

CLAUSULA IV - DO LOCAL

Todas as atividades necessarias a execugeo do objeto desta Ata de Registro de Pregos

devereo ser realizadas em espagos fisicos e instalagoes adequadas.

CLAUSULAV - DO PAGAMENTO

5,1 A Contratada dever6 apresentar a Nota de fiscal/fatura ap6s a solicitagao dos
produtos, devendo o pagamento oconer no prazo de ate 30 (trinta) dias, contiado da data

da fatura;

5.2 O pagamento serd creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem
banceria, a ser efetivado no banco, agCncia, e conta-corrente, explicitados em sua

Proposta de Pregos.

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA reserva-

se o direito de suspender o pagamento se os servigos prestados estiverem em

desacordo com as especificag6es constantes do Termo de Refer6ncia - Anexo V do

Edital de PregSo.

5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeqa a liquidageo da

despesa, aquela ser6 devolvida ao fornecedor e o pagamento licara pendente, ate que o

mesmo Drovidencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento

iniciar-se-a ap6s a regularizagao da situa€o ou reapresentaqao do documento fiscal,

neo acarretando qualquer 6nus para a Prefeitura Municipal de Jaciara

CLAUSULA VI . DAS CONDIE6ES DE PRESTA9AO OS SERVI9OS

rq

6.1 A Prestaeao dos Servigos sere efetuada ap6s expedigao de regular nota de

empenho pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIAM, "requisigeo de servigo", na qual

devere (ao) ser indicado (s) local (is) para prestagao dos servigos.

www.jaclara.mt.gov.bl
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6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitagao da necessidade da prestagao
do servigo, emilida pelo orgeo solicitante, devera colocar na c6pia, que
necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a recebeu, al6m da identificageo
de quem a recebeu.

6,3 A c6pia da solicitagao, referida no item anterior, dever6 ser devolvida ao OrgSo
requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo.

6.4 O fornecedor ficar6 obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a
vigencia desta Ata de Registro de Pregos.

cLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAO6ES DA LTCITANTE VENCEDORA

7.1 Comprovar, mensalmente, o recolhlmento das contribuig6es sociais (Fundo de

Garantia de Tempo de Servigos e Previdencia Social) pertinentes aos seus empregados
alocados ao servigo decorrente da contrahgao, como condigao a percepgeo mensal do

valor faturado, e sempre que solicitado, a quitageo das obrigag6es trabalhistas e

tributerias;

7.2 Realizar o fornecimento dos produtos conforme objeto deste Processo licitat6rio, e
nas condig6es supracitadas;

7.3 Manter, durante toda a execugao da ordem de Compra, compatibilidade com as

obrigagoes assumidas, todas as condig6es de habililagao e qualificagSo exigidas na

licitagao;

7.4 Arcar com todos os custos necessArios para o atendimento do objeto desta licita9ao,

bem como todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, sociais, comerciais'

impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, conkibuig6es fiscais e para-fiscais, e quaisquer

outros gastos e despesas que se fizerem necess6rios;

7.5 Entregar os produtos solicitados no local determinado na Ordem de Compra, em um

prazo meximo de 30 (trinta) dias titeis, a partir do recebimento da requisigao feita pelo

Departamento de Compras ou Secretaria Solicitante do Municipio de Jaciara'MT;

7.6 Resoonsabilizar-se por todos os 6nus relativos ao fornecimento do bem a ser

adjudicado estabelecido na Ordem de Compra;

CLAUSULA VIII . DAS OBRIGA96ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

8.1- acompanhar e fiscalizar a execugeo da Nota de Empenho, bem como atestar a nota

fiscal/fatura ap6s a aquisigeo dos produtos, objeto desta licitaPeo;

8,2 efetuar o pagamento a Contratada;

8.3 aplicar a Contratada as penalidades previstas nesle Edital e na legislag6o pe

ouando for o caso:

www.laclara.mt.gov.bf
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8.4 prestar as informag6es e os esclarecimentos atinentes ao objeto,
solicitados pela Contratada;

8.5 documentar as ocorrCncias havidas;

8.6 determinar a regularizagao das faltas e defeitos observados na execugao do objeto
da Licitagao.

8,7 rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o contrato.

CLAUSULA IX . DAS PENALIDADES

Pela inexecugao total ou parcial das condig6es estabelecidas nesta Ata de Registro de
Pregos a Administrageo pode16, garantida a previa e ampla defesa, aplicar es detentoras
desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem
prejuizo das demais sang6es legalmente cabiveis:

a) advertencia, por escrito;

b) multa equivalente a 10o/o (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos

ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do
Contrato, recolhida no prazo m6ximo de 10 (dez) dias corridos, contado do
recebimento da notificagao;

c) suspensao temporaria para participar de licitaqao e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de at6 02 (dois) anos'
conforme fixar a Autoridade Competente, em fungao da natureza e gravidade da

falta cometida;

d) dectaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Uniao, Estados,

Distrito Federal ou Municipios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas

de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XlV, do art 4e, da

Lei ne 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo da
multa prevista na alinea 'b" destia Cl6usula e demais cominagdes legais,
conforme delermina o art. 7s, da Lei em comento.

coNsrButNoo UMA Nova HtsrORtA

que venham a ser

^\
,s)'
\r ,'

9.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida

forga maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

JACIARA, a licitante detentora desta Ata ficara isento das penalidades supra

9.2 As multas referidas nesta Clausula sereo recolhidas diretamente a PREFEITURA

MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento

da notificageo ou, quando da efetiva contrataqeo, descontada dos pagamentos,

eventualmente. devidos pela Administraqao, da garantia, ou, ainda, cobrada
judicialmente, nos termos dos SS 2e e 3e, do art. 86, da Lei ne 8.666/93'
posteriores altera90es.

www.laciara.mt.gov,br
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9.3 As penalidades previstas nesta C16usula serdo formalmente motivadas nos autos do
processo e ser6o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo das demais sangoes cabiveis.

CLAUSULA X - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS DE
FORNECEDOR

O Fornecedor podera ter o seu registro de pregos cancelado:

10.1 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaciara, quando:

a) descumprir as condig6es constantes da Ata de Registro de Pregosi

b) nao retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administrageo, sem justificativa aceit6vel;

c) neo aceitar reduzir o prego regiskado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

d) por razdes de interesse pfblico, devidamente motivadas e justificadas pela

AdministraQSo;

e) der causa a rescis6o administrativa de contrato decorrente da presente Ata de
Registro de Pregos-

10.2 O cancelamento de registro, nas hip6teses acima previstas, assegurados o
contradit6rio e a ampla defesa, ser6 formalizado por despacho da autoridade
competente da Prefeitura Municipal de Jaciara.

'10.3 A pedido do Fornecedor, quando:

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exiggncias da Ata, por ocorrencia
de casos fortuitos ou de forga maior, devidamente comprovados;

b) o seu prego registrado se tornar, comprovadamente, inexequlvel em fungeo da
elevagao dos pregos de mercado dos insumos que compoem o custo do
material/equipamento. A solicitageo do Fornecedor para cancelamento dos pregos

registrados deverd ser formulada com antecedencia minima de 30 (trinta) dias,
facultada a Administragao a aplicagao das penalidades previstas na C16usula Vll,
caso nao sejam aceitas as razoes do pedido.

'10.4 A comunicagSo do cancelamento dos pregos registrados ser6 feita pessoalmente

ou por correspondCncia, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos

autos.

lO.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego do Forneced
comunicageo sera feita por publicaqeo no Diario Oficial do Estado, considera
cancelado(s) o(s) prego(s) registrado(s) no dia subseqtiente e publicaQao.

wwwJaclara.mt.9ov,br
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Av Ant6nio Ferreira Sobrinho, 1.075
Centro - Jaciara-MT // 7aA2o-aoo

,4trg;.*i;l'ad");



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTFUINDO UMA NOVA HISTOBIA

CLAUSULA XI - DA AUTORIZAQAO PARA PRESTAqAO DO SERVI9O

A prestageo dos servigos, objeto da presente Ata de Regisko de Pregos sere autorizada,
em todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na hip6tese prevista na
cl6usula lll pelo 6rgao requisitante.

11,1 As emissoes de Autorizag6es de servigos, suas retificagoes ou cancelamentos,
totais ou parciais, sereo, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de Jaciara ou
pelo Org6o requisitante ao qual tenha sido facullado a utilizageo desta Ata de Registro
de Pregos.

CLAUSULA X[ - DA FISCALEAqAO

Ficar6 responsavel pela fiscalizageo da Ata de Registro de Pregos o funcion6rio publico
municipal da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr, ANDERSON ROBERTO FRAN9A
SOBRINHO, designado como FISGAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de
Administragao e Finangas atraves da Portaria No 078/2018, de 0'l de fevereiro de 2018,
ao qual competira dirimir as d0vidas que surgirem no curso das aquisig6es, que de tudo
dara ciencia a Administra9eo, conforme art. 67, da Lei ne 8.666/93, com suas ulteriores
alterag6es.

cLAUSULA XIII . DA DOTAqAO ORqAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagSo, objeto desta Licitiaqeo, correrao e conta da
seguinte Dotagao Orgamentaria:

01.06.01.15.452.0017,1183.0000.4,4.90.52.00 Aquisieeo ds Equipamentos e

Materiab Permanentes para a Secretaria de Infraestrutura

cLAusuLA xrv - DAS DrsPoSrCOEs FINAIS

Integram esta Atia o Edital de Pregeo para Registro de Pregos ne 038/201,8, seus-Anexos
e a Froposta de Prego da sociedide bmpres6liast M, DIESEL CAMINHOES E oNlBUs
LTDA, no mencionado certame.

12.1 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei ne10.520, de 17 de julho

de 2002, Decretos ne3.555, de 08 de agosto de 2000,3.693, de 20 de dezembro de
2000. 3.784, de 06 de abril de 2001 , 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de

agosto de 2002 e no que couber, com a Lei ns8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
altera9oes posteriores e ainda a lei complementar e 123n0o6.

CLAUSULA XV. DA PUBLICAEAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciara a publicaqao, do extrato, desta
Ata de Registro de Pregos no Jornal Oficial dos Municipios, no prazo de at6 vinte dias da

data de sua assinatura.

CLAUSULA XVI . DO FORO

www.raciara.mt.gov.br
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Para dirimir quaisquer d0vidas ou questoes relacionadas com o Contrato vinculado a
esta Licitagao a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiga Comum, da
Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde
que nao possa ser resolvido amigavelmente.

Jaciara-MT, 08 de novembro de 2018.

ABDULJ

TESTEMUNHAS:

,n
. /_V_r I I

{G-lr.^.^^.,.1'
Nome: Aina carolina qarvalho de Sousa Fabian
CPFt 020.362.731-8t-'
RG: '1311485-9 SSP/MT

CPF:020.095.671.02
RG: 'l670936-5 SSP/MT

IN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL

M. DIESEL CAMINHOE oNrBUs L

Nome: Tiago Rodrigo Zenkner

www.laciara.mt.gov.br
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