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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017 
ATA CONTRATO Nº 045/2017 

PROCESSO Nº 093/2017 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2017 

 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A 
FROTA DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO 
DE FERRAMENTAL APROPRIADO E VEÍCULO DE APOIO PARA SOCORRO, DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE  

 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

 
Aos 26 dias do mês de outubro de 2017, de um lado o MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, inscrito no CNPJ 
sob nº 45.128.816/0001-33, com sede administrativa no Paço Municipal, localizado na Avenida 
Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, na cidade de Tabapuã-SP, representada neste ato pelo(a) Prefeito(a) 
Municipal, o(a) Senhor(a) MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, portadora do CPF nº 
109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP, neste ato denominado de MUNICÍPIO, e a empresa 
ORIVALDO RIBEIRO – BORRACHARIA – ME, inscrita no CNPJ Nº 18.410.276/0001-03, com sede na 
Rua João Luciano Alves nº 1199, Centro, CEP: 15.880-000, na cidade de Tabapuã, Estado de São 
Paulo, em face da classificação e do resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017, homologado 
em 25 de outubro de 2017, RESOLVEM, com fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, no 
Decreto Municipal nº 053, de 17 de abril de 2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento de 
serviços com base no processo licitatório em epigrafe, que passa doravante a ser designada 
simplesmente de COMPROMISSÁRIA, tudo em conformidade com as condições já estabelecidas na 
Licitação e com cláusulas e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
BORRACHARIA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, ATRAVÉS DE OFICINA 
ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAL APROPRIADO E VEÍCULO DE APOIO 
PARA SOCORRO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE. 
1.2 – Este instrumento não obriga o Município de Tabapuã a solicitar o produto contido na ata, 
sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 – A Ata terá validade de 12 (doze) meses. 
2.2 – A vigência da Ata de Registro de Preços iniciar-se-á após a sua publicação. 
2.3 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, inclusive 
o acréscimo de que trata a o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 
3.1 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo MUNICÍPIO DE TABAPUÃ/SP, 
mediante emissão de ordens de serviços, observadas as disposições contidas no Edital. 
3.2. O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 
desta Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
4.1 – O objeto destina-se à frota do Município, sendo que deverão ser prestados sempre que 
solicitados, seguindo as especificações constantes no Anexo I do edital e ordens de serviço.  
4.3 - Caso a pessoa jurídica não cumprir com as especificações e solicitações, a mesma estará 
deixando de cumprir o compromisso e ficará sujeita as sanções do art. 87 da Lei Federal 8.666/93, 
bem como implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no sistema de 
registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
4.4 - Os fornecimentos/serviços realizados em decorrência da licitação serão efetuados 
independentemente de contrato formal, nos termos do art. 62 da Lei n.º 8666/93, reconhecendo 
desde já o licitante que a Ata de Registro de Preços, as Solicitações de Fornecimento e respectivos 
empenhos representam compromisso entre as partes. 
4.5 - O produto/serviço deverá estar em conformidade com pedido/descrição, e será rejeitado caso 
não seja compatível, obrigando-se o fornecedor a substituí-lo no prazo solicitado, sem prejuízo para 
o Município de Tabapuã.  
4.6 - Apurada em qualquer tempo divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento 
efetuado, serão aplicados as sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA –  DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.3 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, de acordo com o relatório apresentado, onde 
contem todas as autorizações fornecidas pelo setor de controle de frota, devidamente conferidas, 
em 30 (trinta) dias, diretamente na Conta nº 11.295-x, Agência 2698-0, Banco do Brasil,  mediante a 
entrega e emissão de nota fiscal, que deverá conter o número da licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS E CONTROLE:  
6.1 - O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP, através do Setor de Manutenção de Veículos e Equipamentos 
adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 
6.2. O preço registrado e a indicação do respectivo fornecedor detentor da Ata serão divulgados em 
meio eletrônico. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS VALORES REGISTRADOS. 
7 – Não haverá revisão dos valores registrados1. 
 
CLAÚSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS E DAS SANÇÕES. 
8.1 - O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no 
mercado; e, 
c) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 de 1.993 e artigo 
7º da Lei nº 10.520/02. 
8.2. O cancelamento de registro nas hipóteses prevista no item 8.1, será formalizado por despacho 
do órgão gerenciador, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  
8.3 – O cancelamento do registro poderá também por fato superveniente decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados por: 
a) razões de interesse público; e. 
                                                        
1 Cláusula adequada de acordo com a determinação do TC 007207.989.15-3. 
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b) a pedido do fornecedor. 
8.4 - Ainda, caso o(s) fornecedor(es) descumpram o disposto no edital e na ata de Registro, 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento ou não cumprir 
com a execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal de além de ter o cancelamento do 
Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, se sujeita às 
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa: 
8.4.1- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do preço registrado em caso de 
inadimplência total ou parcial; 
8.4.2- Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, dependendo da natureza e gravidade da falta, consideradas as circunstâncias e interesse da 
própria municipalidade; e, 
8.4.3- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município em função da natureza 
e gravidade da falta cometida ou em caso de reincidência, enquanto perdurar os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
8.5 - As multas previstas não tem caráter compensatório, porém, moratório, e conseqüentemente o 
pagamento delas não exime a detentora da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha acarretar ao Município. 
8.6 - As penalidades acima mencionadas não excluem quaisquer outras previstas em Lei, nem o 
direito que assiste o Município de ressarcir-se das perdas e danos que vier a sofrer. 
8.7 - Os valores básicos das multas a serem cobradas pelo Município serão cobrados através 
documentos emitidos pela municipalidade. 
8.8 – Nos termos do parágrafo 3º do art. 86 e do parágrafo 1º do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, 
caso aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente 
devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade 
com a legislação específica.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  
9.1 - Do detentor do registro: 
a) – cumprir todo o disposto no edital, Termo de Referência e Ata de Registro de Preços; 
b) – Responder civil e administrativamente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou 
culpa no cumprimento da Ata venha diretamente ou indiretamente provocar ou causar por si ou 
por seus empregados ao Município de Tabapuã, a terceiros, bem como ao Patrimônio Público; 
c) – Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 
tributária, administrativa e civil decorrentes do cumprimento da Ata, bem como, o Município se 
isenta de qualquer vínculo empregatício; 
d) – manter durante a vigência da Ata todas as condições exigidas no edital; e, 
e) – caso do detentor do registro seja como microempresas, empresas de pequeno porte, 
agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e 
sociedades cooperativas de consumo, deverá solicitar seu desenquadramento da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento 
estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de 
ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das 
demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste 
Decreto 
9.1.2 - A qualidade dos serviços será de inteira responsabilidade do detentor da Ata. 
 
9.2 - Do Município 
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a) – Prestar todos os esclarecimentos necessários para a Execução da Ata de Registro de Preços; 
b) – promover a fiscalização do produto/serviços quando da entrega; 
c) – elaborar e manter atualizada a listagem de preço do produto da Ata; e 
d) – Promover o pagamento na época oportuna conforme avençado no presente instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1 - A presente Ata será divulgada no Portal da Internet www.tabapua.sp.gov.br. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:  
11.1 - As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Tabapuã/SP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 - O Município de Tabapuã não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, principalmente 
se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 
mercado. 
12.2. A despesa com as solicitações ocorrerá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da 
emissão da nota de empenho pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada. 
12.3 - Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas no edital. 
12.4 - E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este 
instrumento em 03 (três) vias de igual e teor e forma. 
 
 
Tabapuã, 26 de outubro de 2017. 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 
 

COMPROMISSÁRIA: 
 
 

ORIVALDO RIBEIRO – BORRACHARIA - ME 
ORIVALDO RIBEIRO   

Empresário  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ  
 
CONTRATADA: ORIVALDO RIBEIRO – BORRACHARIA - ME 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017 – Ata Contrato nº 45/2017 
 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, ATRAVÉS 
DE OFICINA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAL APROPRIADO E VEÍCULO DE APOIO 
PARA SOCORRO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE. 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e 
sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 
interessados. 
 
 

Tabapuã-SP, 26 de outubro de 2017. 
 
 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
Nome e cargo: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – PREFEITA MUNICIPAL 

E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 

 
 
 
 

CONTRATADA/COMPROMISSÁRIA: ORIVALDO RIBEIRO – BORRACHARIA - ME  
Nome e cargo: ORIVALDO RIBEIRO – Empresário  

E-mail institucional: ectabapua@hotmail.com  
E-mail pessoal: ectabapua@hotmail.com  

 
 
 

 



 
MUNICIPIO DE TABAPUA 

4R Sistemas 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

ATA CONTRATO 

Exercício: 2017 

Página: 1/ 1 

Ata: 14/2017 

Ata Contrato: 45/2017 

Prestação de serviços de borracharia na frota da Prefeitura do Município de Tabapuã. Objeto: 

20/10/2017 Data da Licitação: 93/2017 Processo/Ano: 

40/2017 Sequência: 13 - Pregão Presencial Modalidade: 

Outras Prestações de Serviço Tipo Objeto: 

Fornecedor: 7590 - ORIVALDO RIBEIRO - BORRACHARIA - ME 

Código Descrição Valor TotalValor UnitárioQuantidadeUnid. Marca 
064.00003-1 Serviços de troca, conserto e montagem em 

pneus  Grupo 1 - Veículos 
Leves - 175/70-13; 120/80-18; 2.75-18; 
90/90-18; 90/90-21; 185-14; 205/70-15; 
225/70-15; 175/60-15; 175/65 R14; 
175/70-13; 175/70-14; 185/65-14; 
185/65-15; 195/60-15; 205/60-16; 215/80 R 
16; 225/75 - 15; 235/70-16; 31x10.5-15; 
245/70-16; 265/75-16; 205/50-17 

 11.641,00 16,6300700,0000SERV 

064.00004-1 Serviços de troca, conserto e montagem em 
pneus  Grupo 2 - Caminhões - 1000-20;  
1100-22; 900-20;  215/75-17.5; 
275/80-22.5;  7.50-16 ; 10.5/80-18; 
11L/16SL; 12.5/80-18;  295/80-22.5; 
215/75-17.5 

 1.900,80 31,680060,0000SERV 

064.00005-1 Serviços de troca, conserto e montagem em 
pneus  Grupo 3 - Trator/Maquinas - 12-16.5 

 1.851,30 21,780085,0000SERV 

064.00006-1 Serviços de troca, conserto e montagem em 
pneus  Grupo 
4 - Trator/Maquinas - 13.00-24; 14.00-24 

 16.661,70 98,0100170,0000SERV 

064.00007-1 Serviços de troca, conserto e montagem em 
pneus  Grupo 
5 - Trator/Maquinas - 16.9-24; 18.4-30; 
19.5L-24; 14.9-28 

 15.735,20 92,5600170,0000SERV 

 47.790,00Valor Total do Fornecedor: 

TABAPUA, 26 de Outubro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 
 

COMPROMISSÁRIA: 
 
 

ORIVALDO RIBEIRO – BORRACHARIA - ME 
ORIVALDO RIBEIRO   

Empresário  
 
 
 
 


