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ATA DE REGISTRO DE PREçOS T\P

PROCESSO ADM|NTSTRATTVO DE LTC|TAçÃO Xo: 24t2O22.
PREGÃO PRESENCIAL NO: 2112022

PREÂMBULO

Aos 20 dias do mês de junho de 2A22, na sede da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, tli
celebrada e assinada a presenre Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata ,:,o

Pregão Presencial No:2112022 do respectivo resullado hornologado, publicado em 151O6DO22. q e
vaiassínada pelo Prefeito do Município de São Fólix Ce Minas e pelo representante legaldo licilan:e
classificado para registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida p el;, s
rêgras e condições constantes do Processo Licitatório em epigrafe e nesta Ata de Registn: r:e
Preços.

O MUNGíPIO DE SÃo fÉUix DE MINÀ§ - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob r, r 0.

01.613.121/OAC1 -71 , com sede na Rua Frei lnocênclo, n§ 236 - centro, nesta cidade, CEP: 35.,27'i-
000 neste ato reprêsentado pelo Prefeito Sr. MÂRüO§ Ê.LEXANORE GONçALVES SORllt,N,'1,
brasileiro, casado, portador da Carteira de ldentidade MG-16.307.823 SSP/MG, CF|::: ,x"

115.661.376-08, residente e domiciliado neste município, adiante denominado simplesmene
MUN|CíP|O e OnOÂO GERENCTADOR DO REGISTRO DE PREçOS e de outro lado, a emp'e!;a
adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada simplesmente COMPROMISSARIA, co r
base no Processo de Licitação N0: 2412022, Pregão para Registro de Preços No:2112O22, ,ê r'le

conformidade com Lei Federal n0, 10.520102; Lei Federal n.0 8.666/93 e posteriores alteraçÕes e
Lei Complementar n0. 123/2AO6 e posteriores alteraçÕês, observadas as cláusulas e condir':ôlrs
seguintes:

I DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados neste Munii:,ipi-1,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor a seguir relacionado:

1.1 Fornecedor

Empresa Anderson Ferreira lvlatias -. ME, CNPJ no. 02.846.799/0001 - 67, com sede à Rl a
Coimbra, N0 196, Centro, São Félix de Minas, CÊP: 35.275-000, lelefone: (33) 3243-"i lg;,
representada pelo Sro. Anderson Ferreira Matias, Brasileiro, Casado, residente e
domiciliado em Central de MínasiMG, RG n. 1 1 487915 SSP/MG, CPF n0.045.617.786 '8; 1.

cLÁusuLA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE - ContraEção de empresa prestadora Ie
serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem de pneus para as máquinas e veícuioi ro
Municipro de São Félix de Mrnas - MG no periodo de 12 (doze) mêses, conÍorme especificerr::cr,rs

constantes no Anexo I * Termo de Referência do Edital Pregão Presencial n.a 2112A22.

í.1. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço é de R$: 57.77O,0O (cinquenta e se.:e

milsetecenlos e sêtênta reais) correspondentê âos itens descritos na planilha abaixo:

PR. TOTAL (
-'l?q'

R$ 11.400,{,0

R$ 11.400 [,0

RS 8.000,r) i

€
o
o

v

t.)0

R$ 19.500 [)0

RS 63.500,00

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - TeL: {33) 32,t69t}66 - CEP: 35.275-O00 - CNPJ: 01.ó13.121/0001-71
www.saoÍelix.mg-gov-br

ITEM OUANT. oescnrçÃo PR. UNtr. (RS)

07 ó0 ALINHATUENTO DE ÔNiBUS E MICROÕNIBUS. R$ 190,00

08 60
BALANCEAMENTO (06 RODA§) DE ONTBUS E
N/tICROONIBUS.

R$ r 90,00

R$ 200,0009 .10 ALINHAMENTO DE CAMINHOES.

4n áír BALANCEAMENTO iOô RODAS) DE CAMINHCIES, R$ 330,00

't1 60 CAÀiBAGEÍ\,4 EfuI VEICULOS PESÀDOS R$ 325,00

TOTAL

rL. / og
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CLÁuSuLA SEGUNDA- oBRtcAçÃo oe FoRNECIMENTo - A obrigação de fornecimentci cL,s

serviços previstos no respectivo edítal de licitação e proposta cornercial passam a fazer paíre
integrante e indissociável do pÍesente instrumento.

2.1. A fiscalização será ampla, gerat e irrestrita, ficando a cargo da Chefia de Gabinete.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRÂZ0 - A vigência da Ata de Registro de Preços e de 12 (r1rzr)
meses, e durante o prazo de validade deste comprornisso, vigorará a ata de registto de preçcs a
ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor estará obrigado a fornecer para o
Município o objeto deste compromisso, sempre que por ele for exigido, na quantidade pretendii'a
e dentro das especificações referidas na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA - ACRÉSCIMO - Na hipótese de acréscimo significativo das quantidadr,s
estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o Compromissário Fornecedordel,rer'á
providenciar meios para atender ao fuÍunicípio.

CLÁUSULA QUINTA - PREFERÊIICH, - O t\dunicípio não estará obrigado a contratef ,t"o

Cornpromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos serviços, objelo do presen,e
compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e da ícrrn a
de prestação de serviços.

cLÁusuLA sExTA - vERlFlcAÇÂo Dos PR§Ços * A PreÍeitura Municipal de são Fétix I e
Minas poderá, nos termos da legislação em vigor. contratar corn outro§ fornecedores a prestaçà:o

de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem de pneus objeto do presen:e
compromisso, vedada, todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos q; e
poderiam ser obtidos do Compronnissário Fornecedor.

CLAUSULA SÉftmn - FORNECIMENTO - Sempre quê nêcessilâr, ao longo de todo o perioco
de validade da Ata de Registro de Preços o Município convocará o(s) Compromissário{:)
Fornecedor para quê, no prâzo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe os instrumentos pcrl € ir
pretendidos.

CLÁUSULA OITAVA - ORDEM DE SERVIçO - As ordens de serviços ou instruíy')€irtr-rs

equivalentes de que trata a cláusula antecedente serâo consideradas, para todos os Íins de dir,ait.:,

contratos acessórios ao pre§ente compromisso.

CLÁUSULA NONA - E§PECIFICAÇÕES - As ordens de servíçes ou instrumento equivalerrte:,
descritos na Cláusula anterior deverão contêr:

9.1. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade Íinanceira certiÍicada pe io

Setor de Finanças;

9.2. Descrição do objeto, quantidade, tipo de serviço e valor constântê da planilha do vênced,:ir;

9.3. Local, dia e hora previstos para realização e entrega dos serviços;

9.4. Assinatura e identiÍicação do requisitante e do oidenador de despesa;

9.5. Número de identificaçâo do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;

9.6. Histórico adequado para garantia de prestaçâo de serviços do obieto.

CLÁU§ULA DÉCMA CONVOCAÇÃO Será facuttada ao Município convocÉir
Compromissário Fornecedor para aperÍeiçoar tantos contratos acessórios de prestação de

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.. {33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPI: 01.613.12 1/0001-71
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quantos forem necê§sários para ô atêndimêntc de suas nêrcssidades, respêitâdo o disposrir; ,'ia

Cláusula Quarta.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - NÃo CoMPARECIMENTo - o nâo comparêcimi3n::o
injustiÍicado do Compromissáric Fornecedor no prâzo assinalado na Cláusula Sétima paia o
aperfeiçoamento do mntrats acessório de prestaçãa de serviços, será considerado como fa ",rr

qualiÍicador da inexecuçâo total do presente compromisso, para os Íins previstos na legislaçãc, ei,n
vigor e no presente contrato.

cLÁu§uLA oÉclru* $EcuNDA - pREçü s DAs coNDsÕEs üE rAGAMENTo - os vatrxe,i
do objeto do presente, serâo os ccnstantes da praposia do vencedor.

12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, em até 30 {tl,n{;li
dias apos a data do recebimento da Nôtâ Fiscâl ou Fâtura, diretamente no Setor de Finanças i a
Prefeitura lt/unicipal. ou mediante a emissâo de CIrdern §ancária em conta corrente indicada pc ia
contratada"

cLÁusuLA DEcTMA TERCETRA - ATUALTzÂÇÃo HNÂNcEIRÂ, Do coNTRoLE Ê: n É{

REU§ÂO DE PREçOS - Os preços não serâo objeto de atualização financeira por via da aplici;rçiio
de qualquer índice de correção monetária, ou rnesmo de reâjuste de qualquer natureza, dentr: rjo
prazo de 12 (doze) meses, §âlvú ãlterâçôes na legislaçâo federal ou comprovado desequilíbrrr
financeiro do mercado.

cLÁusuLA §ÉclMA SUARTÂ - PRESTAçÃ0 Ds sERvtço$ - A prestago de serviço:i r,o
objeto do presente compromisso deverá ser realizaoa pelo(s) Compromissário(s) Fornecedoi'(e s)
de acordo com ordem de serviço, obedecidas às instruções relativas a dia, horário e dernn s
condições.

14.1 - O Compromissário Fornecedor terâ24 {vinte e quatroi horas, contados da retirada da Orieni
de Serviço ou instrumento equivâlentê, pârâ contestá*lo.

cLÁu§uLA DÉclMA SulllrA - lN§pEçoEs E TEsrEs - o custo corn as inspeções, rêsr,es §
quaisquer outras provâs exigidas, nüs tôrrnos das normas técnicas existentes, indispensáveis 1la:a
a comprovação da boa execução do compromisso de prêstaÇãCI de serviços correrá por cont,il i:r{}

Compromissário Fornecedor.

CLÁU§ULA oÉCtlra* §EXTA - E§PEÇIF|CAçÕES - Estando os serviços em desacordo ccrn i.rs
especificações e condições deialhadas no Edital, nestâ Ata de Registro de Preços e na proposl;r,
o Çompromissário Fornecedor deverá refazê-los, nü prâzo de 24 (vinte e quatro) hora.s riü
comunicaçâo para assim proceder, sob pena de contiguração da inexecução das obrigar:õ*s
assumidas no presente instrumento, sern prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA sÉnun - SUBCONTRATAÇÂ0 - Não será admitida, a quatquêr ríruio a
subcontratação de terceiros pelc Compromissário Fornecedor, sem expressa anuênciia e
aprovação por parte do Mlunicípio.

cLÁuSuLA nÉgmn ollA\14 - SANçÕE§ ADMINI§TRATIvA$ - O atraso na prestaçâo ce
serviços, sujeitará o Çomprornissário fornecedor à multa de rnora de 0,5% do valor do contrato p::r
dia de atrasCI.

CLÁUSULA DÉCIMA N0NA - R§lNclDÊttCl* - Ocorrendo o atraso na presração de serviços prrr
duas ou mais vezes consecutivas ou alternadâs, â multa a ser aplicada será de 0,57o do valr:,r
contrato por dia de atraso, limitando-se a 10% {dez por cento}.

Rua Frei Inocêacio, 236 - centro - TeL: (33) 32,!69066 * CEp: 35.2?i-000 - CNpl: 01.613.t 21/0001-71
www.saofeiix.mg.çov.br
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CLAUSULA \ÍIGÉ$MA - DA INEXEÜUçÃO - A inexecuçâo total ou parcial do presen;e
compromisso de fomecimento acarretará na tomada das seguintes sanções cünvâ
Compromissário Fornecedor:

20.1. advertência;

20.2. multa;

20.3. suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de contratar co;n a
Administracão Pública, por prâzc) não superior a 5 (cinco) anos;

CLÁU§ULA uGÉ$MÀ PRIMEIRA * MULYA * O atraso na prestação de serviços de qual;u*r
item do objeto sujeitará o comprorÍ'iissário prestador de serviço à multa de mora de 0,5% do ru,ailr

da Ordem de Serviço, por dia de atraso;

21.í, o atraso reiterado na prestação de serviços sujeitará o comprornissário à multa de moria re
0,5% do valor da Ordern de Serviço, por dia de atraso;

21.2. A inexecução totaldo mmpromisso sujeihrá o cCImpromissário fornecedor à multa de 'l(t%
(dez por cento) do valor totai do comprornisso da prestaçâo de serviços;

21.3. A prestação de serviços do objeto em niveis de qualidade ou quantidade inferior ao deviro
sujeitará o compromissário Íornecedor a multa de 0,5% do valor total estimado para o prê$ilrriê
fornecimento, por dia de alraso no cumprimento do êstâbelecido.

21.4.Paraaplicação das penalidade* dessritas acima será instaurado procedimento administriltr,o
especiÍico, sendo assegurado aCI pârticular o direilo ac contraditório e arnpla deÍesa, com todos r,s
meios a eles inerentes;

21.5. As multas são excludêntes ê independentês e não eximem os Comprornissário{s)
Fornecedor(es) da plena execução dos serviços Çontratado§.

21.§. O valor das mullas aplicadas será sempre deduzido do pagamento"

21.7. As ocorrências relacionada$ coín a execuç§o do contrato serão anotadas pelo representan,e
da Administração, nos moldes do art. 67, § 10 da Lei 8-66ô/93.

CLÁUSULA UGÉSIMA §EÊUtlDA - DEFESA - Será garantido ao Compromissário Fornecedor
o direito de apresentação de prêvia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nas hipóleses enr q{,ê
se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste comprornisso.

cLÁusuLA vrcÉsrmA TERcETRA - RESosÃo Do corupnoursso DE eRESTAçÂo rir
SERVIçOS POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do pÍêsentê cornprornis§,i) {ia
prestação de serviços por ato unilateraldo Município obedecerá ao disposto no parágrafo únír:o co
art. 78, da Lei Federal n0. 8.ô66, de 21 de junho de 1933-

cLÁu§uLA vlGE§lMA QUARTÀ - VINCULAçÃO AO EDITAL - Fara eÍeitos obrigacionais, tan:o
o Edital da Licitação na modalidade Presão parâ o Rêgistro de Preços No: 21Í2022, as propí:stas
nele adjudicados quanto esta Ata de Registro de Preços integram o presente cornpromissr;:r rre
prestação de serviços, devendo sêus têrmos e candições serem considerados como pÍl
integrantes do presente inslrr.rmento.

Rua Srei Inocêneio, 236 - cen ro * Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-O00 - CNPI: 0I.613.12 1/0001.71
www.sãoÍelix.rn g. gcv.br
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CLAUSULA VIGÉ$MA QUINTA - FORo - Para todas as questÕês pertinentês ao pre

compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de ManÍena - MG, com renúnci.ir tje
qualquer outrü, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam âs partês o presente compromissc *e
fornecimento, em 03 {trêsi vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas instrumentiÍrins
para que produza.iuridicos e legais efeitos.

PreÍeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 20 de junho de 2A22

MARCOS G. §ORDINE Matías - ME

M§SÁRlo

TESTEMU

Nome: Nome:

Orgão

CPF
.> Ll Lt

; j . r,
-a

t I'r r.y' i '.. .,..^*.é.-; -,"
nru;-il 

-i1àdiá ...ra,,

FpÍlMÍt3Gtr':, iie ilCitAu,, "frri ' 
.

via/oápia dc.,ir'-r.rer i .',i.
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Rua S'rei Inocêncio, 236 * centro - Tel.: [33] 32469ü66 - CEP: 35.275-O00 - CNPJ: 01.ó13.12 1/00O1-71
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