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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 07/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAçÃO tto: 08t2022
PREGÃO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREÇOS No: 05/2022

PREÂMBULO

Aos 25 dias do mês de março de2022, na sede da Prefeitura Municipalde São Félix de [Vlinas,

foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata
do Pregão Presencial No: 05/2022 do respectivo resultado homologado, publicado em
2410312022, que vai assinada pelo Prefeito do Município de São Félix de Minas 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 Licitatorio em
epigrafe e nesta Ata de Registro de Preços.

o MUNIcíPlo DE sÃo fÉltx 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 MUNICíPIO e ORGÃO
GERENCIADOR 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. 08/2022, Pregáo para Registro de Preços No: 05/2022, 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 FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados neste Município,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor a seguir relacionado, de
materiais pedagogicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educaçáo,
nas condiçÕes estabelecidas no ato convocatorio.

í.í. Fornecedor(es)

Empresa W.F. Leonardo, CNPJ no. 08.813.406i0001-03, com sede à Rua Fluminense no19.

CEP: 35275-000, telefone: (33) 3246-9015, representada pelo Sro. Wanderlei Ferraz
Leonardo, casado, de nacionalidade brasileira, residente e domiciliado em Rua Fluminense
no19 centro, São Félix de Minas-MG, portador do documento de identidade no. M6144900
SSP/À/G, inscrito no CPF sob no. 807.916.466-53.

cLÁusuLA PRIMEtRA - OBJETO E FTNALIDADE - O objeto deste instrumento é o registro
de preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando a aquisição de
material pedagogico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
conforme especificados no item 1.3 desta Ata.

1.1. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da Secretaria
tVlunicipal de Educação.

1.2. O ptazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses, contados a
partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.

í.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço é de R$ 6.994,46(seis rnil
novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos) correspondente aos itens
descritos na planilha abaixo:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix.mq.gov. br
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645,00

615,00

3 194,46

cLÁusuLA sExTA - vERtFtcAçÃo Dos PREços - A Prefeitura Municipal de são Félix
de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros fornecedores para
a aquisição dos materiais objeto do presente compromisso, vedada, todavia, qualquer
contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser obtidos do Comprom
Fornecedor

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.'12110001-71
www.saofelix.mq.qov. br

860,00Laely 43,00unidadê

OUADRADO ESTRUTURA DE MADEIRA
ACABAMENTO EXTERNO COURO SINTETICO, SUPORTA
KG, 4 SAPATAS CIRCULARES DE POLIPROPILENO. MEDIDAS:

42CM X34CM X34 CM.

MAÇICA,
ATE 1OO

PUFF INFANTIL

9 20

50,00
400,00

Facil
esportekit

K TNSELA DE BASQUETE CESTA INFANTIL BOLA ARO REDE E

BICO. CONTENDO: 1 TABELA. 29CM (ALTURA), 38CM (LARGURA)'

1 ARO: DIAMETRO: 62,8CM(INTERNO), 69,0 CM (EXTERNO) 1

BOLA: DIAMETRO:(45CM). 1 REDE: 1 BICO DE ENCHER A BOLA

IVIATERIAL DO ARO: POI-iIVEROS PLÁSTICOS

11 I

300,00Gainty 20,00IJ í5 unidade
JOGO DE BOLICHE Ii''FANTIL, POLIPROPILENO, CONTEM' 6 PINOS,

COMPRIIVIENTO DE UM PINO: 16 CM. 2 BOLAS, DIÂMETRO DA BOLA:

9CM
Generico 38,00 380,00'10 unidadê TABULEIRO DIDÁTICO ALFABETICO 30X23 EM MADEIRA.19

600,00Artoys 40,0021 15 unidade
CROCODILO EDUCATIVO POLIPROPILENO, CONTENDO 5 PEÇAS,

MEDIDAS: 45X22X6,5 CM.

Ciabrink 43,00íÃ unidade
ffipuftlA E TECtDos. DIMENSÕES:ís x 1s

X 15 CM: 3OO G. COLORIDO, COM BICHINHOS E LETRAS'22

Ciabrink 41,00ZJ '15 unidade
CI.JBO GRANDE NUMEROS ESPUMA
15 X 15 CM; 300 G. COLORIDO, COM

E TECIDOS. DIMENSÕES:15 X
BIcHINHoS E NÚMEROS.

1.597 ,23
trampolim

Henri
to 2 unidade

CAMA ELASTICA PULA PULA GRANDE 3,05 METROS, COM REDE

COLORIDA. ESPECIFICAÇÔES: ESTRUTURA EM AÇO

GALVANIZADO - ALTURA TOTAL DO PRODUTO MONTADO 1,91 M .

JOGO DE PONTEIRAS COM UNIDADES - SISTEMA DE IMPULSÃO

POR ô4 MOLAS DE 14 CM - 8 HASTES DE AÇO GALVANIZADO .4
PÉS EM ,.U,., INTEIROS GALVANIZADOS - LONA DE SALTO SEM
EMENDAS, C/ PROTEÇÃO UV NA COR PRETA - PROTETOR E

REVESTIDO COM TECIDO BAGUM DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,2

MM, COM ESTETICA LISA E ÓTIMA APARÊNCIA - PROTEÇÃO DE
MOLAS COLORIDAS EM ESPUMA C/ REVESTIMENTO DE PVC COM
CERTIFICADO ISO (NÂO ABSORVE ÁCUN; - REDE DE PROTEÇÃO
EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA ALTURA DE 1,35 M -

PUXADOR DE MOLAS - SISTEMA DE MONTAGEM DO TRAMPOLIM
POR ENCAIXE (FÁCIT DE MONTAR) - SUPORTAATE 175 KG.70 CM

DE ALTURA DO CHÃO ATE A LONA DE SALTO - ESCADA COM 2

DEGRAUS

CLÁUSULA SEGUNDA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO A obrigação de
fornecimento dos materiais previstos no respectivo edital de licitação e proposta comercial,
passam afaze.ir parte integrante e indissociável do presente instrumento.

2.1. Afiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria Municipai Ji:
Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze)
meses, durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata de registro de preços

a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor estará obrigado fornecer para

o tMunicípio o objeto deste compromisso, sempre que por ela for exigido, na quantidade
pretendida e dentro das especificaçôes referidas na cláusula primeira.

CLÁUSULA QUARTA - ACRÉSCIMO - E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos

fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da
Lei no 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUTNTA - PREFERÊfUCIA - O Nlunicípio não estará obrigado a adquirir do
Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos materiais, objeto do presente
compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e Ca

forma de fornecimento.

UNIDADE üi,*'ç_hAL

FL. i-?0

MARCA VAL. UNITQUANT PRODUTOITEM

6.994,46
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CLÁUSULA SÉTIMA - FORNECIMENTO - Sempre que necessitar, ao longo dê
período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará o Compro
Fornecedor para que, no ptazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiÇoe os instrumentos por
pretendidos.
CLÁUSULA OITAVA - ORDEM DE FORNECIMENTO - As ordens de fornecimento ou

instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, para

todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso.

CLÁUSULA NONA - ESPECIFICAçÕES - As ordens de fornecimento ou instrumento
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

9.í. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira certificacli:'
pela Secretaria lt/lunicipal de Fazenda e Planejamento;
9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do vencedor,
9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;
9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;
9.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de Preços;
9.6. Historico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVOCAçÃO - Será facultada ao Município convocar o

Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessorios de fornecimento
quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades, respeitado o disposto
na cláusula quarta.

CLÁUSULA DÉclMA PR|MEIRA - NÃo CoMPAREGIMENTo - o não comparecimento
injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na cláusula sétima para o
aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento, será considerado como fato
qualificador da inexecução totaldo presente compromisso, para os fins previstos na legislaçãa
em vigor e no presente contrato.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - pREÇo E DAS coNDlÇoES DE PAGAMENTo - os
valores do objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor e os registrados
na Ata de Registro de Preços.

12.1. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal/fatura, de
acordo com a Nota de Empenho, indicando o objeto, quantidade, preço unitário e preço total.

12.2.O pagamento não será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

í2.3. Quando houver necessidade, fica resguardado ao Município de São Félix de Minas o
direito de solicitar quantos materiais forem necessários para atendimento às suas atividades.

12.6. Aquele material que por ocasião da execução do objeto licitado, deixar de atender argi i,,:
dos quesitos obrigatorios constantes do Termo de Referência, deverá ser substituído de
imediato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

12.7. O pagamento somente será realizado apos a comprovação de regularidade da
documentação obrigatória da licitante vencedora, por meio de consulta "on-line" feita pela
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento ou mediante a apresentação da
documentação obrigatória (FGTS e RECEITA FEDERAL), devidamente atualizada.

cLÁusuLA DÉctMA TERcETRA - ATUALTZAçÃo FTNANcETRA, Do coNTRoLE E DA

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
www,saofelix.mq.qov. br
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REVTSÃO DE PREÇOS - Os preços não serão objeto de atualização financeira por

aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qu

natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação federal ou

comprovado deseq uil í brio fi nanceiro do mercado petrol ífero.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - FORNECIMENTO - O fornecimento do objeto do presente

compromisso deverá ser realizado pelo Compromissário Fornecedor de acordo com ordem
de fornecimento, obedecidas às instruções relativas a dia, horário e demais condições.

14.1. O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da retirada da
Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo.

CLÁUSULA DÉctMA QUINTA - INSPEçÕES E TESTES - O custo com as inspeções, testes
e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes,
indispensáveis para a comprovação da boa execução do compromisso de fornecimento
correrão por conta do Compromissário Fornecedor.

CLÁUSULA DÉclMA SEXTA - ESPEGIFIGAçÕES - Estando os materiais em desacordo
com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata de Registro de Preços e na
proposta, o Compromissário Fornecedor deverá retirá-los do local onde se encontrarem
armazenadas, no ptazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação para assim proceder,
sob pena de configuração da inexecução das obrigações assumidas no presente instrumento,
sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉctMA sÉflnan - SUBCoNTRATAÇÃo - Não será admitida, a qualquer
título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa
anuência da Prefeitura.

cLÁusuLA DÉctMA otrAVA - SANÇÔES ADMINISTRATIvAS - o atraso na entrega,
sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor do contrato por dia
de atraso.

CLÁUSULA DÉctMA NONA - RElNclDÊrucn - Ocorrendo o atraso no fornecimento por
duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de 0,5% do valor
do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10o/o (dez por cento).

CLÁUSULA VIGESIMA - DA INEXECUÇÃO - A inexecução total ou parcial do presente
compromisso de fornecimento acarretarâ na tomada as seguintes sanções contra
Compromissário Fornecedor.

20.1. Advertência;

20.2. t\Iulta;

20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

GLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA - O atraso no fornecimento de qualquer parceta
do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor da Ordem
de Fornecimento, por dia de atraso;

21.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de mora de 0,5%
do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;

,i-
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Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-11
www.saofelix. mq.oov. br
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21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à

1Oo/o (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;

21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido

sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total estimado para o presente

fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.

21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento
administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditorio e ampla
defesa, com todos os meios a eles inerentes;

2í.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário Fornecedor
da plena execução dos fornecimentos contratados.

21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo
representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1o da Lei 8.666/93.

GLÁUSULA uGÉStMA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao Compromissário
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas
hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste
compromisso.

cLÁUSULA uGÉsIMA TERCEIRA RESCISÃO DO COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente
compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto no
parágrafo único do art.78, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - VINcULAÇÃo AO EDITAL - Para efeitos obrigacionais
tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de Preços No.0512022,
quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de Registro de Preços, integram o
presente compromisso de fornecimento, devendo seus termos e condições ser considerados
como partes integrantes do presente instrumento contratuais.

GLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORO - 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 Municipal de São Félix de Minas - MG,25 de março de2O2

MARCOS E VES SORDINE W.F. LEONARDO.ME
Prefeito do Munic de ão Félix de Minas

Orgão r

Nome

CPF:

TESTEMUNHAS:

Nome:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp: 35.
www. saofelix.mo. qov. br
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