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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2019 

 

 

Aos 15 dias do mês de março de 2019, a Prefeitura Municipal de Mantena, pessoa jurídica de 

direito público interno, sediado na Av. José Mol, 216 – 1º Andar – Centro, Mantena, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 18.504.167/0001-55, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO 

RUFINO SOBRINHO, brasileiro, viúvo, residente na sede deste município de Mantena – MG, 

nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, observadas, ainda, as disposições do Edital do 

Processo Licitatório nº 002/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 002/2017, do tipo menor 

preço por item, para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA 

ATENDER TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE MANTENA - MG, regido pela Lei 

Federal n.º 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal 

nº. 5588/2005 e do Decreto Municipal 226/2008 e demais disposições legais aplicáveis, de 

acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em 

epígrafe, resolve registrar os preços das empresas abaixo citadas, de acordo com os Itens 

disputados e a classificação por elas alcançada, observadas as condições do Edital que integram 

este instrumento de registro, mediante as condições a seguir pactuadas.  

 

1. DO OBJETO  
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES 

PARA ATENDER TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE MANTENA - MG, de acordo 

com sua conveniência ou necessidade, conforme especificações constantes do Termo de 

Referência do Processo Licitatório nº 002/2017, Pregão Presencial nº 002/2017. 

 

2. DA VALIDADE DA ATA  
Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, sendo admitida a prorrogação da vigência da ATA, nos termos do § 4º do art. 57, da 

Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, 

satisfeitos os demais requisitos desta norma. 

 

3. DO GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
O gerenciamento desta Ata caberá ao Departamento Municipal de Transporte e Trânsito da 

Prefeitura Municipal de Mantena.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 

 

4. DO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS 

O compromisso de fornecimento das mercadorias deverá ser realizado na forma e condições 

fixadas no presente instrumento, no termo de referência e edital de convocação ao qual a 

proposta está vinculada, quando solicitado pelo (s) órgão (aos) constante (s) no resumo desta ata, 

ou para quaisquer outros órgãos/ unidades que vierem a aderir ao Compromisso de Fornecimento 

durante o período de sua vigência. 

As contratações correrão das seguintes previsões orçamentárias 

 

5. DOS PREÇOS E FORNECEDORES REGISTRADOS 

Os preços, as quantidades, os fornecedores e as descrições dos itens registrados nesta Ata, 

encontram-se indicados na tabela abaixo: 

Fornecedor: Nova Comércio de Peças Para Veículos Ltda-ME. 

CNPJ: 07.394.727/0001-40 

Endereço: Rua São Francisco, 470 – centro – Mantena-MG. 

Telefone: (33) 3241-2384 

Representante Legal: Onézio Vieira de Andrade 

CPF: 623.065.026-68 

Item Descrição do Produto Qtde Unid Valor Unitário Valor Total 

00001 ARLA BALDE 20 LITROS  - Marca UR TECH 72 UN 85,0000 6.120,00 

00002 GRAXA VERMELHA PARA CHASSIS BALDE 20 LITROS  - 
Marca UNIGRAX 

96 UN 270,0000 25.920,00 

00003 ÓLEO 15W40 API CG4 BALDE 20 LITROS  - Marca GTOIL 100 UN 320,0000 32.000,00 

00004 ÓLEO 15W40 BLSW 20 LITROS API C14  - Marca GTOIL 200 UN 310,0000 62.000,00 

00005 ÓLEO 20W30 TRANSMISSÃO BALDE 20 LITROS  - Marca 
UR TECH 

72 UN 370,0000 26.640,00 

00006 ÓLEO 5W20 VERMELHO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 
BALDE 20 LITROS  - Marca GTOIL 

72 UN 330,0000 23.760,00 

00007 ÓLEO 80W BALDE 20 LITROS  - Marca GTOIL 72 UN 330,0000 23.760,00 

00008 ÓLEO CAIXA DIFERENCIAL 80W COM 01 LITRO  - Marca 
GTOIL 

75 UN 25,0000 1.875,00 

00009 ÓLEO HIDRAULICO ATF TIPO A BALDE 20 LITROS  - 
Marca GTOIL 

30 UN 380,0000 11.400,00 

00010 ÓLEO HIDRAULICO ATF TIPO A DEXO II COM 01 LITRO  - 
Marca GTOIL 

135 UN 22,0000 2.970,00 

00011 ÓLEO N90 BALDE 20 LITROS  - Marca GTOIL 72 UN 330,0000 23.760,00 

00012 ÓLEO PEX 68 HIDRÁULICO BALDE 20 LITROS  - Marca 
GTOIL 

192 UN 260,0000 49.920,00 

Total geral: R$ 290.125,00 (duzentos e noventa mil e cento e vinte e cinco reais). 

 

6. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DESTA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS  

6.1 DA CONVOÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
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6.1.1. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANTENA a firmar a contratação, podendo realizar licitação específica para o 

mesmo objeto, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de 

condições, o beneficiário do registro terá preferência.  

6.1.2. A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, obedecida a ordem de 

classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na 

presente Ata, será(ão) convocado(s) pelo Departamento Municipal de Transportes e 

Transito, mediante Ordem de Fornecimento para disponibilizar as mercadorias objeto 

deste pregão à PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, no prazo imediato, a 

contar da data do recebimento da ordem de fornecimento, estando as obrigações 

assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a esta Ata.  

6.1.2.1. A emissão da Ordem de Fornecimento será sempre precedida de comprovação, 

pelo fornecedor ao Departamento Municipal de Transportes e Transito, de que 

mantém as condições de habilitação exigidas no edital da licitação que antecedeu o 

registro de preços.  

6.1.3. O fornecedor se obriga a fornecer as mercadorias solicitadas imediatamente a 

6.1.4. pós comunicado, conforme as necessidades da Administração Pública, de acordo com 

o Edital, Anexos, Termo de Referência e preços registrados nesta Ata.   

6.1.5. A aquisição das mercadorias não estabelece qualquer vínculo de natureza 

empregatícia ou de responsabilidade entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANTENA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 

CONTRATADA designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a 

única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 

trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria 

vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer 

outra.  

6.1.6. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 

informações e documentos fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANTENA ou obtidos em razão da execução do objeto da licitação, sendo vedada 

toda e qualquer reprodução dos mesmos.  

6.1.7. Nas hipóteses de suspensão do fornecimento das mercadorias desta Ata, durante este 

período, serão convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação.  

6.1.8. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o 

Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, tendo como responsável o Sr. 

Ocimar Rufino, negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário 

da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo 

anexar ao requerimento documentação comprobatória.  

6.1.9. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da 

aplicação de penalidade.  

6.1.10. Cancelados os registros, a Prefeitura Municipal de Mantena poderá convocar os 

demais fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de 

negociação.  

6.1.11. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Mantena procederá à 

revogação da Ata de Registro de Preços. 

 

6.2. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 
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6.2.1.  O acompanhamento e a fiscalização da contratação, assim como o recebimento e a 

conferência das mercadorias fornecidas, serão realizados pelo Departamento 

Municipal de Transportes e Transito da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANTENA.  

6.2.2. O Setor de compras atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto 

contratual.  

6.2.3. O Setor de compras comunicará à CONTRATADA qualquer irregularidade 

encontrada no fornecimento das mercadorias, fixando-lhe prazo para corrigi-la.  

6.2.4. O Setor de Compras vai fazer a liberação do pagamento após atestado de 

fornecimento através dos órgãos participantes solicitantes. 

6.2.5. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 

fiscalização do Contrato pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, bem 

como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo Departamento 

Municipal de Transporte e Trânsito, tendo como responsável o Sr. Ocimar Rufino. 

6.2.6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA não se responsabilizará por 

contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados. 

6.2.7. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 

reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 

obrigações decorrentes da Contratação.  

6.2.8. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata correção de deficiências, falhas 

ou irregularidades constatadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA 

referente às condições firmadas na presente Ata.  

 

6.3. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
6.3.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA pagará à CONTRATADA, o 

valor correspondente às mercadorias efetivamente solicitadas e entregues.  

6.3.2. O valor das mercadorias é aquele registrado no item 5 desta Ata. 

6.3.3. O pagamento será efetuado em até dez dias úteis do mês subsequente ao fornecimento 

das mercadorias, nas condições especificadas nesta Ata e no Edital, que será 

comprovada por meio de atestado de recebimento, mediante a apresentação da nota 

fiscal/fatura pela Contratada, desde que acompanhada das Certidões de regularidade 

junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS, à Seguridade Social e a 

CNDT provando sua regularidade junto a justiça do trabalho. 

6.3.4. A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com 

as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, 

quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias.  

6.3.5. Caso a CONTRATADA não encaminhe a nota fiscal/fatura e demais documentos à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA no prazo fixado, a data do pagamento 

poderá ser alterada na mesma proporção dos dias úteis de atraso.  

6.3.6. O Setor de Compras, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, 

deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, 

sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado somente a partir da 

reapresentação/substituição do documento, desde que devidamente sanado o vício.  

6.3.7. Os pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA serão 

efetuados por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 

CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada 

entre as partes.  
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6.3.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação por parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto, seja 

quanto à documentação exigida para a liberação dos pagamentos, sem que isto gere 

direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou 

interrupção no fornecimento das mercadorias.  

6.3.9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de 

ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.  

6.3.10. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA 

dará à PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA plena, geral e irretratável 

quitação da remuneração referente às mercadorias nela discriminadas, para nada mais 

vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.  

6.3.11. A liberação do pagamento da nota fiscal/fatura relativa ao último mês de 

fornecimento das mercadorias somente ocorrerá mediante a plena e cabal 

comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratualmente previstas, 

especialmente a apresentação de todos os documentos exigidos, bem como a correção 

de todas as eventuais pendências apuradas. 

 

6.4. DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

6.4.1. O preço registrado será suspenso nos seguintes casos:  

6.4.1.1. quando o fornecedor, convocado para a contratação, não apresentar documentação 

de habilitação regular nos termos do edital: suspensão até a comprovação da 

regularização, se não for caso de reincidência.  

6.4.1.2. quando o fornecedor descumprir o prazo de fornecimento das mercadorias em 

mais de 05 (cinco) dias: suspensão de 30 dias, contados da data da solicitação.  

6.4.1.3. quando o fornecedor, convocado para fornecer as mercadorias, não tiver 

condições de executá-lo parcial ou totalmente: suspensão de 90 dias, contados da data 

da convocação, se não for caso de reincidência e o fornecedor tiver comunicado ao 

Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, tendo como responsável o Sr. 

Ocimar Rufino, em tempo hábil, os motivos da sua impossibilidade, permitindo a 

convocação do fornecedor seguinte.  

6.4.2. O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:  

6.4.2.1. Pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA:  

6.4.2.1.1. o fornecedor não cumprir as exigências do edital que deu origem ao registro de 

preços, salvo a hipótese de suspensão do sub item “6.4.1.1” ;  

6.4.2.1.2. o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro 

de preços;  

6.4.2.1.3. em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 

registro de preços, salvo as hipóteses de suspensão dos sub itens 6.4.1.1 e 6.4.1.3;  

6.4.2.1.4. o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese em que esses se 

tornarem superiores aos praticados pelo mercado;  

6.4.2.1.5. por razões de interesse público;  

6.4.2.1.6. na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão;  

6.4.2.1.7. se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a presente Ata 

de Registro de Preços.  

6.4.2.2. Pelo fornecedor:  

6.4.2.2.1. mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio da Ordem de 

Compra, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata;  
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6.4.2.2.2. mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior.  

6.4.3. O cancelamento ou suspensão, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, 

de preço registrado, será precedido do contraditório e da ampla defesa. 

6.4.4. A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pelo 

Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, tendo como responsável o Sr. 

Ocimar Rufino, à Prefeitura Municipal de Mantena para publicação no Diário Oficial 

e em seu sítio oficial, juntando-se comprovante nos autos da presente Ata.  

 

6.5. DAS MULTAS E PENALIDADES  
6.5.1. A CONTRATADA, que deixar de entregar documentação exigida para o certame, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento de execução do objeto do 

certame, não mantiver a proposta, recusar em assinar a ata, falhar ou fraudar a 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 5(cinco) 

anos, garantindo o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 

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

autoridade que aplicou a penalidade. 

6.5.2. Pelo atraso injustificado na entrega das mercadorias objeto deste pregão, fica sujeito o 

contratado à penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8.666/93, na 

seguinte conformidade; 

6.5.2.1. Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da 

obrigação por dia de atraso; 

6.5.2.2. Atraso superior a 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da 

obrigação, por dia de atraso; 

6.5.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, a Administração, poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções previstas 

no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, na seguinte conformidade: 

6.5.3.1. Advertência; 

6.5.3.2. Multa de 10% sobre o valor total das mercadorias solicitadas desta licitante, no 

caso de inexecução total do objeto deste pregão ou recusa injustificada em assinar o 

contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

6.5.3.3. Multa de 10% sobre o valor total das mercadorias solicitadas desta licitante, e não 

entregues, no caso de inexecução parcial do objeto deste pregão, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

6.5.3.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Mantena, pelo prazo de 02(dois) anos; 

6.5.3.5. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANTENA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida 

pela CONTRATADA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação 

da sanção;  

6.5.4. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas nesta Ata como de 

responsabilidade da CONTRATADA, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANTENA poderá reter parcelas de pagamentos ou eventuais créditos de sua 
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titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, ou interpor 

medida judicial cabível. 

6.5.5. As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo 

que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela 

reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MANTENA por atos comissivos ou omissivos de sua 

responsabilidade.  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. A contratada se obriga a fornecer as mercadorias ao Município a partir da ordem de 

fornecimento emitida pelo Sr. Prefeito; 

7.2. Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção das mercadorias no horário normal de 

trabalho, prestando todas as informações solicitadas por ela e acatar toda orientação 

advinda da fiscalização; 

7.3. Fornecer as mercadorias com zelo, precauções e cuidados, tendentes a evitar danos 

materiais e pessoais à Administração ou a terceiros, assumindo inteira 

responsabilidade pelas consequências originadas de eventuais acidentes, decorrentes 

de imprudência, negligencia, imperícia ou dolo, excludentes os casos de força maior 

ou caso fortuito. 

7.4. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, 

inclusive, locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 

encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos produtos; 

7.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.6. Em caso de fornecimento de mercadorias com defeito de fabricação ou mesmo 

danificadas pelo transporte até o local da entrega serão devolvidos a contratada, 

devendo a mesma substituí-lo de imediato por outro similar, sem prejuízo dos 

fornecimentos e sem alteração de preços. 

7.7. Comunicar imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA qualquer 

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto contratual.  

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. Gerenciar a presente ARP, através do Departamento Municipal de Transporte e 

Trânsito, tendo como responsável o Sr. Ocimar Rufino, com acompanhamento e 

fiscalização dos fornecimentos das mercadorias da Contratada fazendo cumprir as 

condições ajustadas na presente ARP; 

8.2. Acompanhar e fiscalizar e qualidade das mercadorias fornecidas; 

8.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada. 

 

9. DO FORO  

Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesse decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta clausula 

como renuncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de 

Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.  

 



         Prefeitura Municipal de Mantena 
Estado de Minas Gerais 

     Av. José Mol 216, 1º andar, Centro CEP 35290-000 

     CNPJ 18.504.167/0001-55 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA 
João Rufino Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

NOVA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 

VEÍCULOS LTDA-ME 
Onézio Vieira de Andrade 

CPF: 623.065.026-68 

Sócio Administrador 

 

 

 

Testemunhas:  

Nome:____________________________ 
 

CPF:______________________________ 

 

 

 

Nome:____________________________ 
 

CPF:______________________________ 

 


