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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 003/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL: N° 005/2017 – REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 010/2017 
VALIDADE: 12 (doze) MESES contados a partir da data de sua assinatura. 
 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, doravante denominada 
PREFEITURA, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. VALCIR DONATO, 
portador da Carteira de Identidade RG nº 13185098-SSP/MT e do CPF nº 930.046.561-
91, residente e domiciliado na Rua Márcio Perin, nº 1511, Centro, Itaúba/MT, RESOLVE 
registrar os preços das empresas VITÓRIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP, inscrita 
CNPJ nº 06.184.153/0001-12, localizada na Rod. MT 320, nº 1699, Setor Leste, km 32, 
Bairro Jardim Primavera, CEP. 78.500-000 - Colider-MT, representada pela sócia 
proprietária Sra. ELIANE REGINA DE ALMEIDA, portadora do CPF nº 845.913.311-72; M. 
F. R. DOS ANJOS - ME, inscrita no CNPJ nº 21.662.258/0001-23, localizada na Rua 
Áustria, nº 37, Setor Leste, Bairro Jardim Europa, CEP. 78.500-000, Colider-MT, 
representada através de procuração pelo Sr. SILVANO RODRIGUES DOS ANJOS, 
portador do CPF nº 068.287.359-09; COPEÇAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.018.204/0001-07, localizada na Rua Colonizador Enio 
Pipino, nº 4173, Setor Industrial, CEP. 78.550-000 - Sinop-MT, representada pelo sócio 
proprietário Sr. ELIAS LOPES DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 465.496.251-49; 
TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 
70.430.558/0001-92, localizada na Av. Miguel Sutil, n.º3031, Bairro Jardim Leblon, CEP. 
78.010-500 -Cuiabá/MT, representada através de procuração pelo Sr. SÉRGIO 
CARDOSO DE SOUZA, portador do CPF nº 345.594.261-04; CECILIA PINTO DA SILVA 
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 15.593.959/0001-55, localizada na Av. Júlio Domingos 
de Campos, nº 3.231 – Bairro Marajoara, CEP. 78.138-095 - Várzea Grande-MT, 
representada através de procuração pelo Sr. WILLIAN FERREIRA DIAS, portador do CPF 
nº 018.087.711-92; RM COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI - 
ME, inscrita no CNPJ nº 22.104.298/0001-12, localizada na Rua Mario Motta, nº 210 - 
Sala 02 - Bairro Centro, CEP. 78.110-620, Várzea Grande-MT, representada através de 
procuração pelo Sr. JEFERSON DE ANDRADE PINHEIRO, portador do CPF nº 
731.872.831-87; NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ nº 09.619.626/0001-55, localizada na Rua Ulisses Pompeu de 
Campos, nº 3000-B – Bairro Jardim Panorama, CEP. 78.140-215 - Várzea Grande-MT, 
representada através de procuração pelo Sr. RAPHAEL AUGUSTO FERREIRA 
PINHEIRO, portador do CPF nº 000.779.861-05; TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.838.209/0001-78, localizada na Rod. Mario Andreazza, nº 
350B – Bairro Distrito da Guarita, CEP. 78.169-000 - Várzea Grande-MT, representada 
através de procuração pelo Sr. ANDERSON RICARDO HATSCHIBCH, portador do CPF 
nº 027.730.411-35; DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 05.220.404/0001-04, localizada na Av. da FEB, nº 1479 – Bairro Ponte Nova, 
CEP. 78.115-005, Várzea Grande-MT, representada pelo sócio proprietário Sr. DIEGO 
FELIPE MIGLIORINI SALDANHA, portador do CPF nº 016.893.321-74, nas quantidades 
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estimadas na Cláusula quarta desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a 
classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento 
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às 
normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e, no que couber, o 
Decreto Municipal nº. 014/2014 de 09/04/2014, e em conformidade com as disposições a 
seguir. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para fornecimento de peças mecânicas e acessórios 
originais ou genuínos, para a frota de veículos e maquinas de diversas secretarias 
municipais e gabinete do prefeito de Itaúba - MT, conforme especificações e condições 
constantes neste Ata de Registro de preços. 
 
1.1.1. Subentende-se por “originais”, produto utilizado com homologação da montadora 
para a linha de montagem, determinando que este produto seja inteiramente novo, sem 
que tenha passado por nenhum processo de reciclagem ou recondicionamento nem 
remanufatura, com a marca registrada e embalada na caixa original. 
 
1.2. As empresas detentoras do registro de preços deverão dispor do sistema AUDATEX 
para geração de pedido, para identificação imediata da peça a ser fornecida, e verificação 
do preço sugerido pela montadora. 
 
1.3. No caso em que a peça solicitada não estiver com seu cadastro e valor referenciado 
na tabela AUDATEX, a empresa deverá se sujeitar a média de valores de mercado, 
apresentados pelo Departamento de Compras da PREFEITURA. 
 
1.3.1. No caso de optar pela Pesquisa de Mercado, será realizado no mínimo 03 (três) 
orçamentos, onde será confeccionada a média ponderada do valor a ser pago pelas peça 
a ser fornecida (aplica-se somente quando não houve no cadastro e valor referenciado na 
tabela AUDATEX). 
 
1.4. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades 
licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida 
a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de   
fornecimento, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VIGÊNCIA 

 

2.1.  A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados 
da data de sua assinatura; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000 
CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Fone: 066 3561-2800 
www.itauba.mt.gov.br 

 

 FLS N°_________ 

 
_____________ 
VISTO SERVIDOR 

2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na 
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo 
descumprimento de qualquer de suas normas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAÚBA/MT, através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio 
da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1. Os preços, os fornecedores e as especificações dos lotes registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo: 

 

EMPRESA VENCEDORA: M. F. R. DOS ANJOS – ME 

LOTE Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

01 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS LEVES, 
CAMINHONETES E VANS da marca 
FIAT, bem como outros desta 
mesma marca, que vierem a ser 
agregados a frota do patrimônio 
da PREFEITURA, (Base de Preços 

Sistema Audatex / Pesquisa 
Mercado). 

40.000,00 65,50% 26,200,00 13.800,00 

EMPRESA VENCEDORA:  VITÓRIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP  

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

02 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS LEVES, 
CAMINHONETES E VANS da marca 
VOLKSWAGEN, bem como outros 
destas mesma marca, que vierem 
a ser agregados a frota do 
patrimônio da PREFEITURA,   

(Base de Preços Sistema Audatex / 
Pesquisa Mercado). 

30.000,00 45,50% 13,650,00 16,350,00 

EMPRESA VENCEDORA: VITÓRIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

03 Fornecimento de peças mecânicas e 110.000,00 67,00% 73,700,00 36.300,00 
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acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS LEVES, 
CAMINHONETES E VANS da marca 
GENERAL MOTORS/CHEVROLET, 
bem como outros desta mesma 
marca, que vierem a ser 
agregados a frota do patrimônio 
da PREFEITURA,   (Base de Preços 

Sistema Audatex / Pesquisa 
Mercado). 

EMPRESA VENCEDORA: VITÓRIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

04 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS LEVES, 
CAMINHONETES E VANS da marca 
CITROEN, bem como outros desta 
mesma marca, que vierem a ser 
agregados a frota do patrimônio 
da PREFEITURA, (Base de Preços 

Sistema Audatex / Pesquisa 
Mercado). 

100.000,00 58,50% 58,500,00 41.500,00 

EMPRESA VENCEDORA: VITÓRIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

05 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS LEVES, 
CAMINHONETES E VANS da marca 
MITSUBISHI, bem como outros 
desta mesma marca, que vierem a 
ser agregados a frota do 
patrimônio da PREFEITURA, (Base 

de Preços Sistema Audatex / 
Pesquisa Mercado). 

 
80.000,00 

 
58,50% 46.800,00 33.200,00 

EMPRESA VENCEDORA: CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI – ME   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

06 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS LEVES, 
CAMINHONETES E VANS da marca 
RENAULT, bem como outros desta 
mesma marca, que vierem a ser 
agregados a frota do patrimônio 
da PREFEITURA, (Base de Preços 

Sistema Audatex / Pesquisa 
Mercado). 

20.000,00 42,00% 8.400,00 11.600,00 

EMPRESA VENCEDORA: RM COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI - 

ME   
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Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

07 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS LEVES, 
CAMINHONETES E VANS da marca 
MERCEDES BENZ, bem como 
outros desta mesma marca, que 
vierem a ser agregados a frota do 
patrimônio da PREFEITURA, (Base 

de Preços Sistema Audatex / 
Pesquisa Mercado). 

50.000,00 62,00% 31.000,00 19.000,00 

EMPRESA VENCEDORA: CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI – ME   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

08 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS TIPO 
ÔNIBUS/CAMINHOES da marca 
VOLKSWAGEN, bem como outros 
desta mesma marca, que vierem a 
ser agregados a frota do 
patrimônio da PREFEITURA,   

(Base de Preços Sistema Audatex / 
9Pesquisa Mercado). 

100.000,00 62,10% 62.100,00 37.900,00 

EMPRESA VENCEDORA: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

09 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS TIPO 
ÔNIBUS/CAMINHÕES da marca 
MERCEDES BENZ, bem como 
outros desta mesma marca, que 
vierem a ser agregados a frota do 
patrimônio da PREFEITURA,   

(Base de Preços Sistema Audatex / 
Pesquisa Mercado). 

300.000,00 63,10% 189.300,00 110.700,00 

EMPRESA VENCEDORA: RM COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI - 

ME   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

10 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS TIPO 
ÔNIBUS/CAMINHÕES da marca 
VOLARE, bem como outros desta 
mesma marca, que vierem a ser 
agregados a frota do patrimônio 

100.000,00 62,00% 62.000,00 38.000,00 
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da PREFEITURA,   (Base de Preços 

Sistema Audatex / Pesquisa 
Mercado). 

EMPRESA VENCEDORA: RM COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI - 

ME   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

11 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS TIPO 
ÔNIBUS/CAMINHÕES da marca 
IVECO, bem como outros desta 
mesma marca, que vierem a ser 
agregados a frota do patrimônio 
da PREFEITURA,   (Base de Preços 

Sistema Audatex / Pesquisa 
Mercado). 

150.000,00 61,50% 92.250,00 57.750,00 

EMPRESA VENCEDORA: CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI – ME   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

12 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para VEÍCULOS TIPO 
ÔNIBUS/CAMINHOES da marca 
FORD, bem como outros desta 
mesma marca, que vierem a ser 
agregados a frota do patrimônio 
da PREFEITURA,   (Base de Preços 

Sistema Audatex / Pesquisa 
Mercado). 

100.000,00 60,40% 60.400,00 39.600,00 

EMPRESA VENCEDORA: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 

EPP   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

13 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para MÁQUINAS PESADA da marca 
CATERPILLAR, bem como outras 
desta mesma marca, que vierem a 
ser agregadas a frota do 
patrimônio da PREFEITURA,   

(Base de Preços Sistema Audatex / 
Pesquisa Mercado). 

80.000,00 22,00% 17.600,00 62.400,00 

EMPRESA VENCEDORA: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

LTDA - ME   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

14 Fornecimento de peças mecânicas e 320.000,00 22,00% 70.400,00 249.600,00 
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acessórios originais ou genuínos, 
para MÁQUINAS PESADA da marca 
KOMATSU, bem como outras 
desta mesma marca, que vierem a 
ser agregadas a frota do 
patrimônio da PREFEITURA,   

(Base de Preços Sistema Audatex / 
Pesquisa Mercado). 

EMPRESA VENCEDORA: DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

15 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para MÁQUINAS PESADA da marca 
CASE, bem como outras desta 
mesma marca, que vierem a ser 
agregadas a frota do patrimônio 
da PREFEITURA,   (Base de Preços 

Sistema Audatex / Pesquisa 
Mercado). 

130.000,00 20,50% 26.650,00 103.350,00 

EMPRESA VENCEDORA: DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

16 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para MÁQUINAS PESADA da marca 
NEW HOLLAND, bem como outras 
desta mesma marca, que vierem a 
ser agregadas a frota do 
patrimônio da PREFEITURA,   

(Base de Preços Sistema Audatex / 
Pesquisa Mercado). 

50.000,00 18,50% 9.250,00 40.750,00 

EMPRESA VENCEDORA: COPEÇAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - ME   

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 

17 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para MÁQUINAS PESADA da marca 
JOHN DEERE, bem como outras 
desta mesma marca, que vierem a 
ser agregadas a frota do 
patrimônio da PREFEITURA,   

(Base de Preços Sistema Audatex / 
Pesquisa Mercado). 

50.000,00 20,00% 10.000,00 40.000,00 

EMPRESA VENCEDORA: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 

EPP  

Lote Descrição 
Valor 

estimado de 
Peças (R$) 

Desconto 
LINEAR 

para Peças 
(%) 

Valor do 
Desconto em 

(R$) 

Preço para 
fornecimento de 

Peças já Deduzido 
o Desconto (R$) 
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18 

Fornecimento de peças mecânicas e 
acessórios originais ou genuínos, 
para MÁQUINAS PESADA da marca 
JCB, bem como outras desta 
mesma marca, que vierem a ser 
agregadas a frota do patrimônio 
da PREFEITURA,   (Base de Preços 

Sistema Audatex / Pesquisa 
Mercado). 

80.000,00 21,50% 17.200,00 62.800,00 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA 
 

5.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
da convocação formal, sob pena de multa de 2% ao dia. Ultrapassando o período do 10° 
(décimo) dia útil a Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida. 
5.2. Atender a Ordem de Fornecimento do Município fornecendo as peças/acessórios, nos 
preços constantes pelo sistema AUDATEX/Pesquisa de Mercado, com os descontos 
previstos nas propostas; 
 

5.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 
 

5.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento das peças, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza; 
 

5.5. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
 

5.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que 
será exercida por esta Prefeitura; 
 
5.7. Disponibilizar as peças (originais e/ou genuínas), acessórios e demais materiais 
necessários para aplicação nos veículos leves/pesados, constante da relação na planilha 
anexo II, bem como outros destas mesma marcas, que vierem a ser agregados a 
frota do patrimônio da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, nas quantidades solicitadas 
pela PREFEITURA; 
 
5.8. Garantir a qualidade das peças e/ou acessórios fornecidas, devendo as mesmas 
serem originais ou genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços ou mesmo após o término do mesmo; 
 

5.9. Não transferir a terceiro, por qualquer forma o presente registro sem o prévio 
consentimento por escrito da contratante. 
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5.10. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, previdenciária de acidente de trabalho e quais outras relativas a pessoal; 
 

5.11. Disponibilizar às suas expensas, através de (CD) Tabela de Preços de Peças da 
Audatex Brasil Molicar e suas atualizações durante a vigência contratual, para cada lote 
vencido. 
 
5.12. Manter durante a vigência da ata de registro de preços com todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
5.13. Manter estoque de peças, componentes, acessórios e materiais suficientes para o 
regular atendimento dos serviços contratados dentro das especificações definidas nesta 
Ata; 
5.14. Realizar os serviços de fornecimento de peças e acessórios, conforme estipulado 
nesta Ata de Registro de Preços e de acordo com a proposta apresentada; 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 

6.1. Fornecer à empresa a ser detentora do registro todas as informações e 
esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto desta Ata; 
 
6.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos nesta 
Ata; 
 
6.3. Conferir se as peças foram entregues a contento na quantidade e qualidade 
solicitada;  
 
6.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das 
obrigações contratuais: 
 
6.5. Notificar por escrito, à empresa detentora do registro de preços, toda e qualquer 
irregularidade constatada durante o fornecimento de peças e acessórios, a ser utilizados 
nos veículos e máquinas de diversas secretarias do município de Itaúba/MT; 
 
6.6. Rejeitar, no todo ou em parte, as peças entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela empresa detentora do registro de preços; 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO PAGAMENTO 

 

7.1. Os pagamentos referente ao objeto desta Ata de Registro de Preços serão efetuados, 
em média, até 30 (trinta) dias após o fornecimento das peças e acessórios, mediante 
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração. 
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7.2. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da peça registrada na tabela de 
preços sugerida pelas montadoras, o percentual de desconto registrado no processo 
licitatório, o valor do desconto por peça e o valor final individualizado de cada peça. 
 

7.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 
fiscais/faturas. 
 

7.3.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 

7.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DA ENTREGA, ACEITAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

 
8.1. As peças e acessórios a serem adquiridos deverão ser entregues conforme a 
necessidade de cada secretaria no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis no 
ALMOXARIFADO CENTRAL / DEPTO. DE COMPRAS da Prefeitura Municipal de 
Itaúba/MT, contados a partir do recebimento da ordem de entrega ou requisição, sendo 
que as despesas de taxas, frete ou transporte dos produtos serão por conta da 
CONTRATADA. 

 
8.2. Nos casos de aquisições de peças para os veículos escolares e ambulâncias, o 
prazo máximo para entrega será de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
8.3. As peças e acessórios necessários para a manutenção da frota de veículos e 
maquinas, deverão ser fornecidas pela empresa com preços de acordo com a “TABELA 
DE PREÇOS DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS 
DA MONTADORA”, fornecido através do Sistema Audatex Brasil Molicar (utilizado 
pelas empresas autorizadas, seguradoras e reparadoras de veículos), com a devida 
aplicação do percentual de desconto repassado pela empresa vencedora. Caso 
exista alguma situação na qual a peça não conste na Tabela de Preços e Acessórios da 
Audatex, a PREFEITURA será obrigada efetuar a pesquisa de preço de mercado para 
posterior autorização e pagamento. 
 
8.3.1. No caso de optar pela Pesquisa de Mercado, será realizado no mínimo 03 (três) 
orçamentos, onde será confeccionada a média ponderada do valor a ser pago pelas peça 
a ser fornecida (aplica-se somente quando não houve no cadastro e valor referenciado na 
tabela AUDATEX). 
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8.4. A entrega das peças e acessórios licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, 
sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas 
nesta Ata de Registro de Preços. 
 
8.5. O recebimento das peças e acessórios no local designado no item 8.1 desta Ata será 
recebido pelo responsável do setor e obedecerá ao seguinte trâmite: 
 
8.5.1. O fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da nota fiscal; 
 
8.5.2. As peças e acessórios somente serão considerados aceitos após conferencia das 
especificações previstas no Anexo I e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, 
ainda, quantidade, preços, prazos e outros pertinentes; 
 
8.6. As peças e acessórios que apresentarem defeitos, a detentora do registro deverá 
substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do comunicado por escrito por parte 
do setor responsável pelo recebimento. 
 
8.7. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá 
a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de 
penalização. 
 
8.8. A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo servidor responsável pelo seu 
recebimento. 
 
8.9. O transporte e a descarga das peças e acessórios correrão por conta da empresa 
detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura. 
 

CLÁUSULA NONA 
DA GARANTIA DAS PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS 

 
9.1. As empresas detentoras dos preços registrados deverão se comprometerem a 
garantir a qualidade das peças fornecidas, devendo as mesmas serem originais ou 
genuínas, durante 90 (noventa) dias (ou garantia de fábrica), durante a vigência desta Ata 
de Registro de Preços ou mesmo após o término do mesmo;  
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 
 

10.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, respeitadas, no 
que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/02 e 
artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro de 
Preços; 
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10.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante 
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador;  
 
10.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador 
desta ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
 
10.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 
10.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  
 
10.6. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem.  
 
10.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 
da ata.  
 
10.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento 
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
10.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a 
Prefeitura Municipal de Itaúba, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: 
licitacao@itauba.mt.gov.br  ou pelo endereço Av. Tancredo Neves, 799 – Centro – CEP 
78.510.000 – Itaúba-MT – Fone: 66 3561-2800. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA REVISÃO DE PREÇOS  

 

11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata 
de Registro de Preços; 

licitacao@itauba.mt.gov.br%20%20
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11.1.1. Considera-se incluso no preço das peças/acessórios para fins de desconto todas 
as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, 
acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam 
no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução 
da mesma. 
 
11.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada 
peça/acessório a ser fornecida tendo como base de preços a tabela de preços de 
peças/acessórios genuínas ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras 
dos veículos (AUDATEX) ou pesquisa de mercado. 
 

11.2.1. Independente de variação, será aplicado o percentual de desconto oferecido sobre 
o valor de tabela vigente no dia do pedido de cada peça/acessórios. 
 

11.2.2. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas montadoras, 
automaticamente fica registrado o novo valor individual de cada peça/acessórios. 
 

11.3. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou na tabela de preços 
de peças/acessórios genuínas ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras 
dos veículos, a qualquer tempo, conferindo se os mesmos condizem com os preços 
praticados no mercado. 
 

11.4. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço 
registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior 
devidamente justificado no processo. 
 

11.5. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de 
dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das 
condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa 
remuneração fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

 
12.1. A detentora terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais 
previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 
 

12.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da 
elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado 
de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que 
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torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos 
que compõem o custo das aquisições/contratações; 
 

12.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 
 

12.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, o registro será cancelado 
quando o proponente: 
 

12.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
 

12.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
 

12.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
 

12.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de 
Entrega decorrente da Ata de Registro de Preços; 
 

12.2.5. Por  razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
 

12.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata. 
 
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a   
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 
 
12.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 
ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades 
previstas na Ata. 
 
12.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas a entrega do lote. 
 

12.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu   
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas,  
até que o FORNECEDOR  cumpra  integralmente a condição contratual infringida. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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13.1. A detentora do registro de preços que descumprir quaisquer das condições deste 
instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos 
art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam: 
 
13.1.1. Por atraso injustificado na entrega das peças e acessórios: 
 

13.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor da contratação; 
 

13.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinqüenta centésimos por 
cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem 
prejuízo das demais cominações legais; 
 
13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre 
o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de 
atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o 
total dos dias em atraso. 
 
13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta Ata, a 
Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes 
sanções: 
 
13.1.2.1. advertência por escrito, 
 
13.1.2.2. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem  
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura; 
 
13.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de 
registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Itaúba por prazo 
não superior a 02 (dois) anos. 
 

13.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso  IV do artigo 
87 da Lei  n.  8.666/93,  c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
 

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou 
cobradas administrativa ou judicialmente. 
 

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação 
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura. 
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13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
 
13.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 
 
13.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções 
administrativas previstas no item 13.1.2.3 e 13.1.2.4, desta Ata, inclusive a reabilitação 
perante a Administração Pública. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DO CONTRATO 

 

14.1. O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a 
critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, 
“caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

15.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta 
de dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de 
utilização da Ata. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DOS ACRÉSCIMOS  

 

16.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro 
de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

 
17.1. A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, exercerá o acompanhamento da utilização da 
Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, 
como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega das peças, 
sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a 
seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e 
“atesto” da entrega e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma 
estabelecida na Ata de Registro de Preços. 
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 FLS N°_________ 

 
_____________ 
VISTO SERVIDOR 

 
17.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 
com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro 
de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais. 
 
17.3 Fica designado através da PORTARIA N.º 081/2017, os servidores abaixo para 
assistir e subsidiar o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços: 
 

SERVIDOR NOME MATRÍCULA 

TITULAR APARECIDO KOITI KIMURA 638 

SUPLENTE SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS 3525 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 

18.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial nº 005/2017, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 
8.666/93, no Decreto Estadual n. 7.217/06, Decreto Municipal nº 014/2014 e alterações 
posteriores, no que couber. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 

I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de   
lavratura de termo aditivo ou apostilamento à presente Ata de Registro de Preços. 
II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a 
execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as 
cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação 
complementar; 
III.  Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital 
de Pregão Presencial nº 005/2017 seus anexos e a proposta da contratada. 
IV. é vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem 
prévia e expressa autorização da PREFEITURA. 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
DO FORO  

 

20.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de ITAÚBA-MT como competente 
para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive 
os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000 
CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Fone: 066 3561-2800 
www.itauba.mt.gov.br 

 

 FLS N°_________ 

 
_____________ 
VISTO SERVIDOR 

 
20.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 02 vias de igual teor e 
forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na 
forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 
 
 

Itaúba – MT, 14, de Março, 2017 
 
 
 

 
ELIANE REGINA DE ALMEIDA 

VITÓRIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP 

CONTRATADO 

VALCIR DONATO 
Prefeito Municipal de Itaúba-MT 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

SILVANO RODRIGUES DOS ANJOS 

M. F. R. DOS ANJOS - ME 

CONTRATADO 

ANDERSON RICARDO HATSCHIBCH 

TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI 
CONTRATADO 

 
 
 
 
 

WILLIAN FERREIRA DIAS 

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI – ME 

CONTRATADO 

DIEGO FELIPE MIGLIORINI SALDANHA 

DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA 

CONTRATADO 

 
 
 
 
 

ELIAS LOPES DE OLIVEIRA 

COPEÇAL DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA – ME 

CONTRATADO 

SÉRGIO CARDOSO DE SOUZA 

TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES 
LTDA – EPP 

CONTRATADO 

 
 
 
 

JEFERSON DE ANDRADE PINHEIRO 

RM COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIF. 
EIRELI – ME 

CONTRATADO 

RAPHAEL A. FERREIRA PINHEIRO 

NE EQUIP. PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
LTDA – ME 

CONTRATADO 

 


