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ATA DE REGISTRO DE PREçOS
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ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N.o 51t2022

O Município de São Félix de Minas, sediado na Rua Frei lnocêncio, no 236, centro, São Félix de
Minas/MG, inscrito no CNPJ: 01.613.12110001-71, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos
Alexandre Gonçalves Sordine, CPF no 115.661.376-08, residente e domiciliado neste município,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS no 2312022, publicada no dia 0110612022, processo administrativo de licitação n.o 26t2022,
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 1gg3 e suas
alterações, no Decreto n.o 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a
seguir:
,1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de pneus novos e
câmaras de ar para as máquinas e veículos do Município de São Félix de úinas - MG, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, especiÍicados nos itens,
1,2,3,4,5,6,9,9, 10, 12,13,16,17,19,22,23,24,25,26,31,33,35,36,67,6g,69,70,71,doTermo
de Referência, anexo I do edital de Pregão no 23t2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAçÕES E QUANTTTATTVOS

2'-1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR
ECEDOR: MGB IMPORTACAO E D E RELI c 20. 1 83 508/0001 -80

R Guabiruba, 280, CEP: 89.042-200, B. Água Verd e Blu menau/SC cONTA,TOS: ( 47) 3237 -008 í
3-3137 ROD PNEU

Especificaçáo Marca Modelo Unid Qt Valor Unit
Prazo

garantia ou
validade

X

1

65t70 ARO 1 3, material carcaça
lona poliéster material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borrâcha alta flexibilidade, tipo estrutura
CARCAÇA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Veículo automotivo

KUMHO í65/70R13 797
KUMHO KR26

UNID 30 R$ 418,00 12 meses

2

PNEU 1 R 1 3, carcaça lona
poliéster material talão aramê aço, material
banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura CARCAÇA
RADIAL, características adicionais sém
câmara. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin,
Continental. (Veículo automotivo de

KUMHO 175t70R't3 82H
KUMHO KR26 UNID 25 R$ 329,00 12 meses

3

1 65/70 14 material carcaça
lona poliéster, talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
CARCAÇA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
AS marcas: oodyear Pirelli, Firestone,
Michelin Continental (Veícu lo automotivo

P Uí

JK r65/708R14 8íT
JK VECTRA UNID 20 R$ 507,00 12 meses

14 KUMHO 175t65R14 82H UNID I R$ 373,00 12 meses
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lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
CARCAÇA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Veículo automotivo
de passeio).

KUMHO KR26 \ @»

5

PNEU 175170 ARO 14, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
CARCAÇA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Veículo automotivo
de passeio).

XBRI
175t70R14

95/93T XBRI
CITYÍVIAX Aí

UNID 20
RS 319,00

12 meses

6

PNEU í85/70 ARO 'Í4, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta Ílexibilidade, tipo estrutura
CARCAÇA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Cêrtificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Veículo automotivo
de passaqeiros).

APOLLO

1 85/70R14 887
APOLLO

AMAZER 3G
IVIAXX

UNID 10
R$ 395,00

12 meses

PNEU 185/65 ARO 15, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta Ílexibilidade, tipo estrutura
CARCAçA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Ivlichelin, Continental. (Veículo automotivo
de passaoeiros).

NEXEN
185/65R15 88H
NEXEN N'BLUE

SHOl
UNID 12

R$ 312,00
í2 meses

o

PNEU 195/55 ARO 15, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
CARCAÇA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Veículo automotivo
de passageiros).

NIASSIMO
195/55Rí5 85V

IVASSIMO
OTTIMA P1

UNID 40
R$ 381,00

12 meses

10

PNEU í95/65 ARO 15, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta Ílexibilidade, tipo eslrutura
CARCAçA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Veículo automotivo
de passageiros).

MASSIMO
195/65R15 9íV

IMASSIMO
OTTIMA P1

UNID 12
R$ 376,00

12 meses

12

PNEU 205i60 ARO 16, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta Ílexibilidade, tipo estrutura
CARCAçA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmêtro, com qualidade similar, ou superior,

NEXEN
205/60R16 92V
NEXEN N'BLUE

SHOl
UNID 8

R$ 464,00 12 meses

\.,

\,
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as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Veículo automotive
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13

PNEU 205/70 ARO 15, material carcaça
lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
CARCAÇA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Veículo automotive
especial de carga).

AUSTONE
205/70R15 96H

AUSTONE
ATHENA SP-801

UNID õ
R$ 958,00

'12 meses

16

PNEU 215/65 ARO 16 material carcâça
lona poliéster, material talão arame aço,
material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, trpo estrutura
GARCAçA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental.

WANLI
215l65R16 98V
WANLI H22O

UNID 30 R$ 514,00 12 meses

17

PNEU 215175 ARO 17,5 Direcional material
carcaça lona poliéster, material talão arame
aço, material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta Ílexibilidade, tipo estrutura
CARCAçA RADIAL. características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Micro Ônibus).

215175R17.5
135/1331 16PR
JINYU JF 568

UNID 3B
R$ 757,00

'12 meses

't8

PNEU 215l/5 ARO 17,5 Direcional, tipo
estrutura CARCAÇA DIAGONAL,
CertiÍicado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as mârcas: Goodyear,
Pirelli, Fireslone, Michelin, Continental.
(Micro Ônibus).

JINYU
215175R17.5

135/1331 16PR
JINYU JF 68

UNID 38 R$ 761 ,00 12 meses

22

PNEU 1000X20, construção mÍnima 16
lonas, RADIAL DIRECIONAL, material
carcaça lona poliéster, material talão arâme
aço, materiâl banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
convencional, características adicionais:
com câmara. Certificado pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin. (Caminhão).

DPLUS
10.00R20

149/146K lBPR
DPLUS D 841

UNID 2 R$
2.978,00

12 meses

23

PNEU í000X20 construção mÍnima í6
lonas, RADIAL BORRACHUDO, material
carcaça lona poliéster, material talão arame
aço, material banda rodagem borracha alta
resistêncla, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
convencional, características adicionais:
com câmara. Certificado pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin. (Caminhão).

DPLUS
10.00R20

149/146K 18PR
DPLUS D911

UNID R$
2.858,00

í2 meses

24

PNEU 275180 ARO 22,5 Direcional material
cârcaça lona poliéster, material talão arame
aço, material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta Ílexibilidade, tipo estrutura
GARGAÇA RADIAL, características
adicionais: sem câmara. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, pirelli,
Firestone, Michelin. (Ônibus, Caminhão).

DURABLE

275180R22.5
149/146M 16PR

DURABLE
DR622

UNID 19
R$

2.098,00

12 meses

25 PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo, tipo DURABLE 275180R22.5 UNID 38 12 meses

v
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estrutura CARCAÇA DIAGONAL,
características adicionais: sem cámara.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin. (Ônibus,
Camin

rL33J_

149/146M 16PR
DURABLE

DR623
R$

2.428,W.

:av

26

PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo,
material carcaça lona poliéster, material
talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo
estrutura CARCAÇA RADIAL,
características adicionais: sem câmara.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, lVlichelin. (Onibus,
Caminhão).

DURABLE

275t80R22.5
149/'t46M 16PR

DURABLE
DR623

UNID 38
R$

2.618,00

3"1

PNEU 12,5-80-"18, igual ou superior a 10

Ionas, DIANTEIRO PARA RETRO
ESCAVADEIRA, novos. CertiÍicado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin

FORERUN
NER

12.5180-18 12PR
FORERUNNER

R-4 TL
UNID R$

1.598,00
12 meses

33

PNEU 12-16,5 RG 455 DIANTEIRO PARA
RETRO ESCAVADEIRA, de no mínimo 10
lonas, devendo o pneu conter âs
especificações exigidas na Portaria no 5, de
í4 de janeiro de 2000 do INMETRO para
pneu de 'la linha original. CertiÍicado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
Firestone, Michelin.

FORERUN
NER

12-16.5 12PR
FORERUNNER

SKS-1 TL
UNID 5 R$

3.743,00
12 meses

35

PNEU 18.4-30 TRASEIRO, igual ou
superior a 12 lonas, TRASEIRO PARA
TRATOR AGRíCOLA, novos. Certificado
pelo lNÀ/ETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli,
flrestone, Michelin.

FORERUN
NER

',l8.4-30 12PR
FORERUNNER

R1 TL
UNID 5 R$

4.814,00
12 meses

36

PNEU 12-16,5 RG 4OO DIANTEIRO PARA
RETRO ESCAVADEIRA, de no mínimo 10
lonas, devendo o pneu conter as
especificaçóes exigidas na Portaria no 5, de
í4 de janeiro de 2000 do INMETRO para
pneu de 1a linha original. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli,

Michelin.

FORERUN
NER

12-16.5 12PR
FORERUNNER

SKS.1 TL
UNID 5 R$

3.878,00
12 meses

67

PNEU 215/75 ARO 17,5 Direcional material
carcaça lona poliéster, material talão arame
aço, material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo eslrutura
GARCAçA RADIAL, características
adicionais sem câmara. Certificado pelo
lnmetro, com qualidade similar, ou superior,
as marcas: Goodyear, Pirelli, Firestone,
Michelin, Continental. (Micro Ônibus).

JINYU
215t75R17.5

135/1331 16PR
JINYU JF568

UNID 12
R$ 757,00 12 meses

68

PNEU 2í5175 ARO 17,5 Direcional, tipo
estrutura GARCAçA DIAGONAL.
Certificado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
(Micro Ônibus).

JINYU
215t75R17.5

135/1331 16PR
JINYU JF568

UNID 12
R$ 761,00 12 meses

69

carcaça lona poliéster, material talão arame
aço, material banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
borracha alta flexibilidade, tipo estrutura
CARCAçA RADIAL, características
adicionais: sem câmara. Certificado pelo
INMETRO, com qualidade similar ou
superior às marcas: Goodyear, Pirelli

Michelin. bus Caminhão

275t80 Direcional material

DURABLE

275t80R22.5
149/'Í46M 16PR

DURABLE
DR622

UNID 6
R$

2.098,00

12 meses
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2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a
esta Ata.

3. DA ADESÃO A ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão 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 no 7.892, de 2013.

3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas
por órgãos ou entidades, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos 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 condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contrataçôes 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 órgão participante.

3.4. As adesões 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 órgão gerenciador e órgão participante,
independente do número de órgãos não participantes que eventuãlmente aderirem.

3.4'1. Tratando-se de item exclusivopara microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n"'11.488, de2007, o órgão gerenciadorsomente autorizará a adesão
câso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
parq 

-o 
órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ulirapasse o limite

de R$ 80.000,00 (oitenta mit reais) (Acórdão TCU no 2gSTt2O11 - p).

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, obseruada á ampta defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumpriménto de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contrataçôes, informando as ocorrências ao órgão gerenciador,

3.6' Após a autorizaçáo do órgão 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"1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigênciâ da ata, desde que soliciiadã pelo órgão
não participante.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613. l2l toool_7 l
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70

PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo, tipo
estrutura CARCAçA DIAGONAL,
características adicionais: sem câmara.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, tvlichelin. (Ônibus,
Caminhão).

DURABLE

275t80R22.5
149/'146M 16PR

DURABLE
DR623

UNID 12

\

R$
3.880,33

í*qrg
rl2 iiiesês'*

71

PNEU 275180 ARO 22,5, borrachudo,
material carcaça lona poliéster, material
talão arame aço, material banda rodagem
borracha alta resistência, material flancos
mistura borracha alta flexibilidade, tipo
estrutura CARCAÇA RADIAL,
características adicionais: sem câmara.
Certificado pelo INMETRO, com qualidade
similar ou superior às marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin. (Onibus,
Caminhão).

DURABLE

275t80R22.5
149/146M 16PR
DURABLE DR

623

UNID 12
R$

2.618,00

12 meses

Valor total

958
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4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata
podendo ser prorrogada.

L

de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura, não

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
iy, ..owt*íhi* ,iir- -

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(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
Administração 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) fornecedor(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:

5.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sêm 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 órgão 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.'Í. descumprir as condiçóes da ata de registro de preços;

5.7.2. náo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

5'7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

5'7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. Ocancelamentoderegistrosnashipótesesprevistasnositens 5.7.1,5.7.2e5.7.4seráformalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superueniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1 . por razáo de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1:O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

6'1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o õompromisso assumido injustificadareãte,
nos termos do art. 49, s1ô do Decreto no 10.O24ljg

6..2. E da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro oe preço 1art. S", inciso X, do Decreto no T.gg2t2}13),exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãoãparticipantes, caso no qual cqb_eiá ao respectivo órgão participante a aplicação da pLnalidade (artl 0",Parágrafo único, do Decreto no 7.8g2t2013). 
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6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
art.20 do Decreto no 7.89212013, dada a necessidade de instauração de proced imento para
cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDTçÕES cERAtS ! ú

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. É 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 no 8.666/93, nos termos do art. '12, §1o do Decreto no
7892t13.

7.3. A ata de realizaçáo da sessão 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. 1 1, §4" do Decreto n.l.Bg2, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São Félix de Minas - MG, 23 de junho de 2022.

(....) vias de igual teor, que,

§Â§ rÊLrx
DE fr{ilHA§

MARCOS ALEXANDRE Assinado deíorma disitat por

GONCALVES MARcos ALEXANDRE GoNCALVES
SORDINE:1 1 5661 37608

SOR D I N E: 1 1 5661 37 608 Dados: 2022.06.23 1 5: l e:zl4 -03,00,

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
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