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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.o 28t2021
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O Município de São Félix de Minas, sediado na Rua Frei lnocêncio, n'236, centro, São Felix de Minas/tMG,
inscrito no CNPJ: 01.613.12110001-71, neste ato representado pelo Prefeito Sr. MARCOS ALEXANDRE
GONÇALVES SORDINE, brasileiro, casado, portador do CPF n'115.661.376-08, Cl MG-16.307.823
SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Orquídea, no 17, Planalto, nesta cidade, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS no

1312021, processo administrativo de licitação n.o 1412021, RESOLVE registrar os preços da empresa
indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada,
atendendo as condiçÕes previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.o 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto
Municipal no. 40 de 30 de dezembro de 2019, que regulamenta a modalidade de licitação Pregão Eletrônico
no âmbito municipal, Decreto Municipal no 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços e em conÍormidade com as disposições a seguir:

1. DOOBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços parua eventual aquisição de combustíveis,
lubrificantes e derivados de petroleo visando a manutenção de toda a frota do Município de São Felix de
[\íinas, especificado(s) no(s) item(ns) 3,30,3í,32,33,34,35,36, 37,60,62,63,64,66,67, 68,70,72,
73,74,75,77,78,79,82,83,84, 85,86, 87,88, 89,90 91,92,93,94, 95,96,97 e 100, anexo I do edital

de Pregão no 1312021, que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAçOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificaçÕes do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condiçôes
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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Fornecedor
Razão social: MACJ Posto Ltda
GNPJ/MF: 03.503.092/0001 -1 0
Endereço: Rua Frei lnocêncio, í83, centro São Félix de Minas
Contato: (33) 999934600
E-mail : postocoelhod ilecy@hotmail.com
Representante: Marco Antônio Coelho Junior

Item Descrição UNID Quat
Valor

unitario Valor Total

03 Óleo dieselcomum L 120.000 R$ 4,30 R$ 516.000,00

30 UNID 15 R$ 40,00 R$ 600,00Filtro de ar primário ap4440

31 Filtro de ar primário ap7108 UNID '15 R$ 20,00 R$ 300,00

32 Filtro de ar primário ap7998 UNID í5 R$ 25,00 R$ 375,00

33 Filtro de ar primário ap9834 UNID 15 R$ 40,00 R$ 600,00

34 Filtro de ar primário ap9836 UNID í5 R$ 90,00 R$ 1.350,00
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35 Filtro de ar primário arl4147 UNID 15 R$ 16,00 R$ 240

36 Filtro de ar primário arl5055 UNID 15 R$ 30,00 R$ 450,00

37 Filtro de ar primário ars1013 UNID R$ 2s,00 R$ 375,00

60 Filtro de combustível psc411 UNID 15 R$ 30,00 R$ 450,00

62 Filtro de combustível psc494 UNID '15 R$ 70,00 R$ 1.050,00

63 Filtro de combustível psc496 UNID 15 R$ 25,00 R$ 375,00

64 Filtro de combustível psc498 UNID 15 R$ 45,00 R$ 675,00

66 Filtro separador psd460/1 UNID 15 R$ 40,00 R$ 600,00

67 Filtro separador psd470/'1 UNID R$ 63,00 R$ 945,00

68 Filtro separador psd496 UNID 15 R$ 25,00 R$ 375,00

70 Filtro separador psd920/1 UNID 15 R$ 75,00 R$ 1 .125,00

72 Filtro separador psd980 UNID 15 R$ 80,00 R$ 1.200,00

73 Filtro lubrificante pell 08 UNID í5 R$ 20,00 R$ 300,00

74 Filtro lubriÍicante pel2002 UNID 15 R$ 25,00 R$ 375,00

75 Filtro lubrificante pel2003 UNID í5 R$ 24,00 R$ 360,00

77 Filtro lubrificante plS1 9 UNID 15 R$ 25,00 R$ 375,00

7B Filtro lubrificante psll 56 UNID 15 R$ 55,00 R$ 825,00

79 Filtro lubrificante psl2B0 UNID í5 R$ 30,00 R$ 450,00

82 Filtro lubrificante psl283 UNID '15 R$ 35,00 R$ 525,00

B3 Filtro lu brificante psl55 UNID 15 R$ 10,00 R$ 150,00

84 Filtro lubrificante psl61 9 UNID 15 R$ 10,00 R$ 150,00

B5
Filtro lubrificante psl655 UNID 15 R$ 50,00 R$ 750,00

B6 Filtro lubrificante psl657 UNID 15 R$ 30,00 R$ 450,00

87 Filtro lubrificante psl900 UNID 15 R$ 25,00 R$ 375,00

88 psl962Filtrolubrificante
,"-.t;{;à

UNID 15 R$ 30,00 R$ 450,00
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3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coo
enquadradas Lei n" 1 1.488, de 2007 , o orgão gerenciador somente autorizará a
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UNID 15 R$ 10,00 R$15t:&Ü89 Filtro de direção ph346

90 Filtro hidráulico peh3'14 UNID 15 R$ 24,00 R$ 360,00

91 Filtro hidráulico psh025 UNID 15 R$ 125,00 R$ 1.875,00

92 UNID 15 R$ 29,00 R$ 435,00Filtro de água psa331

R$ 850,0093 Aditivo para radiador L B5 R$ 10,00

94 Oleo lubrificante ARLA 32 BD 285 R$ 45,00 R$ 12.835,00

95 Oleo hidraulico atf l lts UNID 450 R$ 14,00 R$ 6 300,00

96 Disco de tacografo de 7 dias UNID 20 R$ í 3,00 R$ 260,00

97 Oleo hidraulico atf 500m1 UNID 450 R$ 13,00 R$ 5.850,00

í00 Oleo dieselcomum L 40.000 R$ 4,25 R$ 170.000,00

TOTAL R$ 731.525,00

3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.í. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer orgão ou
entidade da administração pública que não tenha partlcipado do certame licitatorio, mediante anuência do
orgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei no 8.666, de 1993 e no Decreto Federal no 7.892 de 2013 e
Decreto Municipal no 14, de 18 de agosto de 2008.

3.1.1. A manifestaçáo do orgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesÕes feitas
por órgãos ou entidades, fica condicionada à realização de estudo, pelos orgãos e pelas entidades que
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a
economicidade para a administração pública municipal da utilização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Senhor Prefeito.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique
as obrigaçÔes anteriormente assumidas com o órgáo gerenciador e orgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
Órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e orgão participante.

3.4. As adesÔes à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o orgão gerenciador e orgão participante,
independente do número de orgãos não participantes que eventualmente aderirem.
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caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
para o orgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (AcórdãoTCU no 295712011 - P)

limite

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obrigaçÕes contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o

contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em

relaçâo as suas proprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do orgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.í. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogaçâo do prazo
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo orgáo
não participante.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) dia 2610512021, náo
podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administraçáo realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a

í80 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administraçáo
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedo(es) para negocia(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preÇo ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.í. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociaçÕes, o orgáo gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
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5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na h ipotese deste se tornar superior àqueles OS

no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção admrnistrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o orgão gerenciador e orgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 6.7.1 , 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superve
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, d

5.9.í. por razâo de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

Relebi nesta d?ita, c0mi::âo

6.í. O descumprimento da Ata de Registro de P
estabelecidas no Edital.

ensejará das penalidades

6.í.{. As sançôes do item acima também se aplicam aos integrantes do de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos
termos do art. 49, §1o do Decreto n' 10.024119.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 50, inciso X, do Decreto no 7.8g2t2013),
exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos orgãos participantes,
caso no qual caberá ao respectivo órgáo participante a aplicação da penalidade (art. 6o, Parágrafo único,
do Decreto no 7.89212013).

6.3. O orgão participante deverá comunicar ao orgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no art. 20 do Decreto no 7.89212013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDTÇOES cERAtS

7-1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2- E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 10 do art. 65 da Lei n" 8.666/93, nos termos do art. 12, s1" do Decreto no
7892t13.

7.3. A ata de realização da sessáo pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, s4" do Decreto n.7.992, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igualteor, que, depois
de lida e achada em assinada pelas partes

Sáo Félix de ,26 de 2021

MARCOS AL DR G S SORDINE MARCO NIO COELHO JUNIOR
Prefeito nicipal ' Representante Legal

MACJ Posto LtdaRepresentante I orgão gerenciador
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