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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços no.1312021
Vigência: 12 (doze) meses
Objeto: Futura prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos ares
condicionados das Secretarias Municipais de São Félix de Minas-MG.

ATA DE REGISTRO DE PREçOS QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNIC|PIO DE SÃO TÉUIX DE MINAS E A EMPRESA A.
GOMES MIRANDA - ME CNPJ: 13.523.369/0001-20, TENDO
coMo oBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERV|ÇOS DE MANUTENÇÃO COM
HTGTENTZAÇÃO EM ARES CONDICIONADOS PARA
ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

o tMuNtcíplo or sÃo FELtx DE tulNAS, inscrito no CNPJ n' 01.613.12110001-71, Rua
Frei lnocêncio, 236, Centro, Cidade de São Felix de [Vlinas, Estado de Minas Gerais, CEP
35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine,, residente e domiciliado neste l/unicípio, doravante denominado simplesmente
ORGÃO, e a empresa A. GOTMES MIRANDA, CNPJ: 13.523.369/0001-20, estabelecida à
Rua Cabo José Dias, no. 86, Bairro: centro, na cidade de São João do Manteninha, Estado
de Minas Gerais, representada pelo Sr. Alan Gomes Miranda, empresário, inscrito no CPF
sob o no.: 045.608.395-03 e RG tVlG - 13304891, daqui por diante denominada
simplesmente FORNECEDOR, com base no Processo Administrativo de Licitação Pública
no. 1812021, l/odalidade Pregão Presencial no: 1712021, e de acordo com a Lei Federal
no. 10.520102, conjugado com o que couber a Lei Federal no. 8.666 de 21 de junho de
1993, resolvem celebrar o presente Ato Administrativo, observadas as cláusulas e
condiçÕes a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - A presente Ata tem por objeto o registro de preços
da prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos ares condicionados
das Secretarias t\íunicipais de São Felix de Minas-[t/G especificados nos Anexos do Edital
de Pregão n.o 1712021, que passa constar nessa ata como Anexo constando somente os
itens vencidos pelo fornecedor acima identificado, fazendo parte, para todos os efeitos,
desta Ata com os preços adjudicados e homologados como consequência da realização
do certame.

CLÁUSULA SEGUNDA - vlcÊNclA Do REGISTRo DE PREÇoS - o registro de preços
formalizado na presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua publicação.

cLÁusuLA TERCETRA - GERENCTAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS - o
Orgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Setor de Administração da
Prefeitura, facultado cada unidade administrativa participante gerenciar a sua cota definida
no Termo de Referência, que se responsabiliza pelo fiel cumprimento dos ditames da
legislação vigente
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clÁusuu QUARTA - pREÇos REGlsrRADos - os preços reg
quantidades e as especificações dos ares condicionados registrados na

ú

AS

Ata
encontram-se indicados no Anexo que integra essa Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - CONTRATO - a critério do Setor requisitante (Secretaria Municipal
de Administração e Governo) do órgão licitante, obedecida à ordem de classificação, o
licitante vencedor, cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de Preço, será
convocado para assinar o contrato, no ptazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação, estando as obrigaçÕes assumidas vinculadas à proposta,
aos lances, ao Termo de Referência, ao edital e à respectiva Ata.

5.í - o Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, podendo a Administração
promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, considerando os
q uantitativos meramente referenciais;

5.2 - a municipalidade não está obrigada, durante o ptazo de vigência da Ata de Registro
de Preços, a firmar as contratações que dela poderão advir, podendo realizar licitaçÕes
específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao beneficiário do registro
de preços a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

5.3 - o direito de preferência de que trata a subcláusula anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro de preços quando o orgão licitante, apos realizada a licitação
específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou
tornando-o menor que o obtido em referida licitação;

5.4 - os preços ofertados e registrados poderão ser revistos nos termos do art. 65 da Lei
Federal no. 8.666/93;

5.5 -a presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública tt/unicipal que não tenha participado do certame
licitatorio, mediante prévia consulta ao Município, observadas, ainda, as demais regras
impostas na legislação que rege a matéria.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO - o pagamento será efetuado na forma definida no
Edital, depois de emitida a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo fiscal
do contrato ou orgão gerenciador da ata, comprovado o recebimento, observado o
estabelecido no art. 50 da Lei Federal no. 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo
provocado pelo Fornecedor Registrado;

6.2 - os serviços deverão ser fornecidos conforme estipulado no Termo de Referência e
no edital;

6.3 - a municipalidade não receberá ares condicionados fornecidos em desacordo com o
definido no Termo de Referência, Edital e esta Ata, sem prejuízo da aplicação das sançÕes
previstas no ato convocatorio;
6.4 - nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enq anto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reaju dos preços;
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Seguridade Social, o FGTS, exigidas na fase de habilitação do certame licitatorio.

cLÁusuLA sÉrtrrla - oBRtcAÇÕES Do oRGÃo GERENcIADoR o orgão
gerenciador desta ata de registro de preços e a Unidade Administrativa de Administração
que integra a estrutura organizacional da Prefeitura, sendo facultado o gerenciamento das
cotas para cada Secretaria, sendo responsabilidade de cada uma a indicação sempre que
solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos equipamentos
registrados observados a ordem de classificação indicada na licitação;

7.1 - o orgão gerenciador deverá observar para que, durante a vigência da presente ata,
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;

7.2 - o orgão gerenciador deverá conduzir eventuais procedimentos administrativos de
renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condiçÕes de
mercado, e de aplicação de penalidades;

7.3 - caberá ao o orgão gerenciador o acompanhar a evolução dos preços de mercado,
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata;

7.4 - compete ao o órgão gerenciador acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
condições ajustadas na presente Ata de Registro de preços;

7.5 - compete ao o orgão gerenciador consultar o detentor da ata registrado quanto ao
interesse em fornecer o serviço a outro(s) orgão da Administração Pública Municipal que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

cLÁusuLA olrAVA - OBRIGAÇoES Do DETENToR DA ATA - o fornecedor que
registrou o preço do produto objeto do processo de licitação obedecerá rigorosamente ao
disposto no Termo de Referência e o edital do pregão;

8.1 - providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo Orgão Gerenciador reierentes às condições firmadas na presente Ata;

8.2 - viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

8.3 -manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
habilitação exigidas no Edital;

,7

6.5 - o pagamento só será realizado apos a comprovação de regularidade da
comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda

8.4 - obrigar-se caso necessário ao acréscimo de 25o/o (vinte cinco por cento)
no Edital, conforme § 1o do art. 65 da Lei Federal no. g.666/g3.
cLÁusuLA NONA - PENALTDADES - pela inexecução totat ou parciat d
municipalidade poderá, garantida a previa defesa, aplicar à licitante vencedora
e penalidades previstas no edital;
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CLÁUSULA DÉGIMA . ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRo DE PRE _A
presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65, da Lei Federal no. 8.666/93;

10.1 - serão considerados compatíveis com o mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela municipalidade, por intermedio do
orgão gerenciador do registro de preços;

10.2 - quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado
no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do
preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis aceitáveis;

10.2.1 - caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do
compromisso assumido, devendo o orgão gerenciador convocar os demais licitantes,
visando igual oportunidade de negociação;

10.3 - quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor
da ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o orgão gerenciador poderá:

10.3.1 - liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento;

10.3.2 - convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação;

10.4 - não havendo êxito nas negociações de que tratam sub cláusulas anteriores, o orgão
gerenciador deverá proceder o pedido de revogação da Ata de Registro de Preços à
autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . CANCELAMENTO DO REGISTRO . o detentor da
ata, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:

11.1 - não cumprir as obrigaçÕes do Termo de Referência, Edital e da presente Ata;
11.2 - não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo orgão gerenciador sem
j ustificativa aceitável ;

11.3 - não aceitar reduzir seu preço registrado na hipotese de este se apresentar superior
aos praticados no mercado;
11.4 - por razÕes de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
municipalidade, assegurado o contraditorio e ampla defesa;
11.5 - o detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto, decorrente de
caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA - PUBLICIDADE - os preços e as especificaçÕes do
objeto e as quantidades, como também as possíveis a da presente Ata, serão
publicadas no órgão de imprensa oficial do Municíp
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇOES FINAIS - a presente ata registro
de preços integra o Processo Administrativo de Licitação Pública no 1812021, o Edital do
Pregão Presencial no: 1712021 e as propostas, com preços e especificaçÕes;
13.1 - as controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca de
Mantena.
13.2 - O Controle lnterno poderá determinas demais procedimentos administrativos
necessários ao fiel cumprimento do objeto constante desta Ata de Registro de Preços.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e
testemunhas abaixo.

São Félix de Minas-MG, 20 de maio de

MARCOS ALEXAN SORDINE
Prefeito - COM SSÁRIO

A. DA ME
ORN
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