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ouATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 8412021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAçÃO No: 4612021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREçOS No: 4312021

PREÂMBULO

Aos 01 dias do mês de novembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São
Félix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços,
conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial para Registro No: 43/2021 do
respectivo resultado homologado, publicado em 2811012021, que vai assinada pelo
Prefeito do tt/unicípio de São Félix de lr/inas e pelo representante legal do licitante
classificado para registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será
regida pelas regras e condições constantes do Processo Licitatório em epigrafe e
nesta Ata de Registro de Preços.

O MUNIcíplo oe sÃo FÉLIX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob
o no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio,236, centro, nesta
cidade, CEP: 35.275-000 neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos
Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no

115.661.376-08, residente na Rua Orquídea no 17, Bairro Planalto, neste Município,
adiante denominado simplesmente MUNIGíPIo e ÓRcÃo ceReNclADOR DO
REGISTRO DE PREçOS e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo
doravante denominada simplesmente COMPROMISSARIA, com base no Processo
de Licitação No: 4612021, Pregão para Registro de Preços No: 43/2021, e de
conformidade com Lei Federal no. 10.520102: Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei
Complementar no. 12312006, observadas as cláusulas e condições seguintes:

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para fornecimento
parcelado de fogos de artifício, a fim de atender as festividades, eventos e
inaugurações no município de São Félix de tVinas/MG, conforme especificações e
exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial no 4312021,
conforme abaixo:

1.2. Fornecedor

Empresa GV PIROTECNIA LTDA-^IE, CNPJ 08.208.237/0001-74, com sede à
Rua Quintino Bocaiúva, no917, centro, Governador Valadares-MG., CEP: 35.010-
220, telefone: (33) 3212-1496, representada por Sr. Elmo Pedro de Castro Junior,
de nacionalidade brasileira, solteiro, residente e domiciliado à Rua Manoel Cordeiro
da Silva, no 602, apt. 102. RG n. lt/G-12.393.987 SSP/tvlG, CPF n. 066.543.506-18.

item especificação unid quant. marca valor unit. (R$) valor total (R$)
1 roiao de vara treme terra dz. 10 Fogos pirocolor 140,00 í.400,00
2 rojao de vara cores dz. 10 Fooos pirocolor 150,00 í.500,00
.). foguete chuva de cores cx. 50 Fogos pirocolor 40,00 2.000,00
4 torta25 tubos com 2" boladão mix unid B Foqos pirocolor 280.00 2.240.00
5 torta 50 tubos com 2" contratack unid 8 Foqos oirocolor 605.00 4.840.00
b torta 156 tubos v mundial unid 2 Fogos pirocolor í.500,00 3.000,00
7 girandola 468 tiros cx. 10 Fogos pirocolor 200,00 2.000,00
I girandola 468 cores cx. 10 F@os pirocolor 210,00 2.í 00.00
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2. DA VIGÊNCIA:

2.'1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá por'12 (meses), a partir da
data de sua assinatura, não será admitida a sua prorrogação.

3. DAS OBRTGAçÕES:

3.1. O Orgão Gerenciador obriga-se a

a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo
estabelecido nesta ATA;
b) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer
anormalidade no fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de
acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial no 4312021

e seus anexos;
c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem
como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no
instrumento convocatório e seus anexos;
e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o

Orgão Gerenciador, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo
mercado;
f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados
desvantajosos;
g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora
Registrada;
h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.
3.1.1. A fiscalização exercida pelo Orgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a

responsabilidade da Fornecedora Registrada pela completa e perÍeita execução do
fornecimento.

3.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a:

a) entregar os materiais no prazo constante da proposta, contado desde o
recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de acordo
com os preços aduzidos em sua proposta e no local indicado pela Administração;
b) entregar os materiais, objeto da proposta, com prazo de validade em
conformidade com o especificado nos itens aduzidos no Anexo l, contado da data
do seu recebimento;
c) atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela
Administração, inerentes ao objeto da contratação;
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Fooos pirocolor 430,00 2"18tfr,-/I qirandola 1080 tiros cx. E

FL. &^<

440,00 Affio-oirandola 1080 cores cx. t Fogos pirocolor10
3-200,00cx. 5 Foqos pirocolor 640,0011 qirandola 1800 tiros

5 Fooos oirocolor 650,00 3.250,0012 qirandola 1800 cores cx.
Fooos oirocolor 25,00 12.500,0013 foquetel2xltiros cx. 500

í.200,00unid 20 Foqos pirocolor 60,0014 morteiro de 3" poleqadas
1.800,00unid 20 Foqos pirocolor 90,0015 morteiro de 4" poleqadas

Foqos pirocolor 800,00 4.000,0016 kit 25 tubos com 2,5" 3q unid

580,00 2.900,00kit 12 tubos com 3" unid Ã Fogos pirocolor't7

52.280,00valor total......
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d) manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a
condições da habilitação.
e) O produto deverá ser entregue rigorosamente de acordo com as especifi S

das respectivas propostas, na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais
de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo,
identificadas.
0 arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os
materiais de limpeza ofertada na licitação;
g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado;
i) entregar o material nos endereços e prazo indicados no edital;
j) Entregar o objeto dentro do prazo estabelecido pelo Orgão Gerenciador,
contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades
propostas e no local indicado;
k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo
estabelecido pelo representante do Orgão Gerenciador;
I) entregar os materiais de limpeza na secretaria municipal solicitante, de
segunda a sexta feira, no horário das 8:00 às 10:00 e 12:30 às 16:00 horas;
m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro
de Preços sem a expressa concordância do Orgã.o Gerenciador;
n) responder por eventuais danos causados ao Orgão Gerenciador ou a terceiros
durante a vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos;
o) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de
habilitação exigidas no edital.

4. DO FORNEGIMENTO:

4.1. Os fornecimentos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o
envio da respectiva Ordem de Fornecimento.

4.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição
do produto, valor, assinatura do requisitante e data de expedição.

4.3. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via fax à Fornecedora
Registrada ou por qualquer outro meio hábil.

4.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fornecimento por mês.

4.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fornecimento deverão ser entregues
acompanhados da nota fiscal, dela constando os valores unitários e totais,
descrição do produto e a quantidade dos respectivos itens.

4.6. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações
efetuadas através das Ordens de Fornecimentos emitidas durante a vigência da
Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for previstapara data posterior ao seu
vencimento.

5. Do Recebimento:

Rua Frei lnocêncio,236 - Centro - Tel.: [33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 0t.673.12L/0001-71
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5.1. Os materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues a
Municipal solicitante, em uma única vez, em conformidade com a
Fornecimento, de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais

5.2. Os materiais deverão apresentar qualidade, marca e especificações idênticas
às mencionadas na proposta comercial da Fornecedora Registrada.

5.3. O prazo de entrega do objeto será de 5 (cinco) dias contados a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.

5.3.1. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a entregar os

materiais no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem
de classificação, sujeitando-se à desistente as penalidades previstas nesta Ata,
sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

5.4. A entrega dos produtos deverá ser realizada nos locais descritos nas Ordens
de Fornecimentos, de segunda a sexta feira, no horário das 10:00 e 12:30 às 16:00
horas, para possibilitar a conferência.

5.5. Os produtos deverão ser entregue rigorosamente de acordo com as
especificações das respectivas propostas, na embalagem original, em perfeito
estado, sem sinais de violaÇão, sem aderência ao produto, umidade, sem
inadequação de conteúdo, identificadas.

5.6. O produto, no ato da entrega, deverá estar acompanhados da Nota fiscal
descritiva, constando número da Ordem de Fornecimento, dados da conta
bancária para depósito do pagamento, quando for o caso, bem como da CND da
Receita Federal e CRF do FGTS.

5.7. O ato de recebimento do objeto licitado, não importa em sua aceitação. A
critério do Orgão Gerenciador será submetido a sua verificação, cabendo à
Fornecedora Registrada, a troca dentro de 24 (vinte e quatro) horas, do(s)
objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), por não se enquadrar(em) nas
especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral,
identificado no ato do recebimento ou no período de verificação.

6. DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO:

6.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que tornem os materiais impróprios ou inadequados a que se destinam
ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,
com as indicações constantes da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
tt/unicípio exigir a substituição das partes viciadas, nos termos da legislação
vigente.

7. DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até 30 (dias) a
partir da entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito.

v
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7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a
leRegistrada encontra-se em regular situação fiscal para com a Receita

FGTS.

7.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha
recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.

7.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a

liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a

Fornecedora Registrada tome as medidas saneadoras necessárias.

7.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta

corrente da Fornecedora Registrada, indicada na proposta de preços, devendo
para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e nÚmero da conta
corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

7.6. O atraso no pagamento pela administraÇão no prazo estipulado no subitem
14.1. por motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de suspensão
imediato dos fornecimentos, as quais, só poderão Íazer este mediante
comunicação por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura
mais antiga.

7.7. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior
sujeitará a contratada as sanções previstas no item 10.

8. DA DOTAçÃO ORÇAMENTARIA:

8.1. As despesas decorrentes da aquisição dos materiais pela(s) Secretaria(s)
Municipal(is) do trlunicípio serão cobertas pela Lei Orçamentária do Município.

8.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas
com estes fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do lt/unicípio de
competência do exercício orçamentário vigente na data da realização da despesa.

9. DO REAJUSTE E DAS ALTERAçÕES:

9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser repactuados, desde que
comprovado o desequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado pela
autoridade superior.

9.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às
disposições contidas no art. 65 da Lei no 8.666/93.

9.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
bens registrados, cabendo ao Orgão Gerenciador promover as necessárias
negociações junto à Fornecedora Registrada.
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9.4. Quando o preço inicialmente do, por motivo superveniente,
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registra
o Orgão Gerenciador deverásuperior ao praticado no mercado,

a) convocar a Fornecedora Regi strada visando à negociação Para

de preços e sua conseqüente adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, a Fornecedora Reg istrada será liberada do compromisso

assumido;
c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.

g.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e

a Fornecedora Registrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não

puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem aplicação de

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,

e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.

g.6. Não havendo êxito nas negociações, o Orgão Gerenciador deverá proceder à

revogação da Ata, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação

mais vantajosa.

í0. DAS PENALIDADES:

10.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver
a proposta, falhar ou Íraudar na execução da Ata de Registro de
Preçoô/contrato e deixar de assina-los após convocação, comportar-se de modo
inidóneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio

de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da

Ordem de Fornecimento ou da assinatura da Ata de Registro de Preços, será

convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar com
a Administração, e assim sucessivamente.

í0.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro

de Preços ou a receber a Ordem de Fornecimento, será aplicada multa de 10%

(dez por cento) do valor global de sua proposta em favor do MunicÍpio, sem prejuízo

da aplicação de outras sanções cabíveis.

1O.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela

inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços:
l- advertência;
ll- multa administrativa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder
os prazos de entrega e/ou atendimento às solicitações da fiscalizaçáo da PlvlSJD
indicadas no presente Edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os
limites da lei civil;
III- multa administrativa de até 20Yo (vinte por cento) sobre o valor global
contratado/registrado, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração d

qualquer natureza, seja contratual ou legal;
Rua Frei Inocêncio, 236 - Centro - Tel.: [33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 07.613.121/0007-71
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10.5. As multas moratórias e administrativas poderão ser
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a PMSJD
unilateralmente o contrato/ata de registro e aplique as demais sanções cabíveis.

10.6. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2o e 3o do artigo
86 da Lei Federal 8.666/93.

10.7. A aplicação de multas não elidirá o direito da PMSJD de, face ao
descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, o contrato/ata de registro
que vier a ser celebrado, independente de ação, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.8. As penalidades serão registradas no Cadastro [\/unicipal de Fornecedores e o
processo transcorrerá de acordo com rito próprio regulamentado no âmbito
municipal, garantido sempre o contraditório e ampla defesa.

í 1. Do Cancelamento do Registro:

11.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não entregar os bens objeto da Ordem de Fornecimento devidamente
expedida, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.

11.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente do Orgão Gerenciador.

11.3. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu
preço registrado na ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado,
que venha comprometer a perfeita execução dos compromissos assumidos,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

12. DA PUBLTCAÇÃO:

12.1. lncumbirá ao Orgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por
eÍrato, na imprensa oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da sua
assinatura.

13. DAS DTSPOSTçÔES CeRllS:

í3.1. lndependente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os
documentos da proposta e da habilitação apresentados pela Fornecedora 1 íl [ ,,,
Registrada farão parte desta Ata de Registro de Preços 
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14. DO FORO:

14.1 Para todas as questões pertinentes ao presente compromisso de
fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - [MG, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso
de fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Níunicipal de Félix de Minas - MG, 03 de novembro de 2021.

GV PIROTECNIA
LTDA:08208237OOO77 4

Assinado dioitalmente
poT GV PIRÕTECNI-A
LTDA:0820823700017 4
Data:2021.11.09
15:39:42 -0300
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