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ATA DE REGISTRO DE PREçOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO TÉüX DE MINAS

ATA D§ REGTSTRO D§ PREçOS §r.o 5U2O22

O Município de São Félix de fu,linas, sediado na Rua Frei lnocêncio, n0 236, centro, São ti,,il;;r
de Íttrinas/MG, inscrito no CNPJ: 01.ô13.12110001-71, neste ato representado pelo Prelbilr
Sr. Marcos Alexandre Gonçalves §ordine, CpF no 1 15.661.376-08, residentê e domiciliircil
neste município, considerando o julgamento da ticitaçâo na mÕdalidade de pregão, na forlria
eletrônica, para REGI§TRO D§ PREÇOS n0 23i2022, publicada no dia 01/06/2022, proceri;s,:r

administrativo de licitação n.o 2612ü22, RESOLV§ registrar os prêços da empresa indici,rc"a
e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidac,ir
cotada, atendendo as condições previstas no editaí, sujeitando-se as partes às nCIrnr;,ri;

constantÊs na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.0 7.t}3.,ii

de 23 de janeiro de 2013, e em coníormidade com as disposiçôes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de pnrllri
novos e câmaras de ar pâra as nráquinas e veículss do Município de Sâo Félix de Minirs -

MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e sr.il:;;
anexos, especificados nos itens,11,27,4g do Termo de Referêncla, anexo ldo edita,l C,:,

Pregão no ?312022, que é parte integrante desta Ata, assim cCImo a proposta vencedrrri:r"
independentemente de transcrição.
2" DOS PREçOS, ESPECIFICÂçÕES E QUANTITÂT|VO§
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condições ofertadas nas propostas são as quê sêSurm:
ANDERSON FERRETRA hrl,ETHlÂ§, CNPJ; âÊ.S4ô.799rü§01 "ü7, ENDEREÇO: R C*imbra, 1S6 Ci::F

Centro - Central de CONTATÔS: 32d DOBLOCÜ BR.
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2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços cCInsta coÍrr;)
anexo a esta Ata.

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centrê * Tel.: (33) 3e469066 - {Ep: 35.275-@0 - CNPJ: 01.613.121/000I-71
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ITEM Marca MÕdéla Unidade Valor Un
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PNEU 1§5f0 ARO 15, ínâteria! carcâça lona
poliríster, ÍnateÍial tâláo aramê aÇo, ÍnatêÍhl
banda rodagem boÍracha alta rêsistênciã,
mateÍial Ílâncos rnístuÍa borrâcha alta
Ílexibilidâde, tipo êstrutuÍâ §ÂRCÀç,A
RADIÂL, caracteristicas adicionais seÍfi
cámara. Çertificado pelo lnmêtío, corn
qualidade similar, ou superior. as marÇas:
Goodyear. Pirêlli, FiÍestonê, Michelin,
Continêntâl. (Veículo âuroÍnctivo de
passaaeiros).

DUNLOP §P TCURING UND 10 RS 732,00

27

PNEU 7,50X16 DIRECIONAL. mareÍial
carcâçâ lona polióser, ínâtsrial tâlâo aÍams
aÇo, mâterial banda rodagem borrecha aka
re$istência. material flancos mistura 3orrâcha
alta flexibilidade, tipo estrulura CÀRCÂÇÂ
RADIAL, características adicionais: sem
câmara. CêrtiÍicado pelo INMETRO, cam
qualidâdê similâÍ ou supeíioí às marcas:
Goodyear, Pirelli. Firestone, Miçhoiin

MAGGION
CARGA §

LUNGAVIA
UNS 10 R$ 780,00

49 CAMARA DE AR PIPNEU 225165 ARO 17 MAGGlof.l MAGGION UND ç RS 144.00
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3. oa lorsÃo À nr* DE REcrsrno DE FREÇo§

s.t. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatóri*,
mediante anuência do órgâo gerenciador, desde que devidamente justiÍicada a vantagern ü
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n0 8.666, de 1{,}9:3

e no Decreto no 7.892, de 2013.

3.1.1" A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem antêrior, salvo para
adesões feitas por órgãos ou entidades, fica condicionada à realização de estudo, pelcs
orgãos e pelas entidades que nâa participaram do registro de preços, que demonstre o gãírh,J

de eÍiciência, a viabilidade e a economicidade parâ a administração pública municipal c;a

utilizaçâo da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Senhor Prefeitr::r

s.e. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas e.s

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou nâo do fornecimento, desde QUê rlsi,sr

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assuroidas com o orüâ{:)
gerenciador e órgâos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se reÍere este item nâo podei,iâ,:,

exceder, por órgão ou entidade, a cinquentâ pôr cênto dos quantitativos dos ilens c',,:,

instrumento convocatorio e registrados na ala de reglstro de preços para o órgão gerenciadr:,r
e órgâo participante.

3.4. As adesÕes à ata de registro de preços são lirnitadas, na totalidade, ao dobro' c,l
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciadcrr rr

órgão participante, independente do núrnero de órgãos não participantes que eventualme.nl,e
aderirem.

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequêno port,3 ,r3

cooperativas enquadradas no arligo 34 da Lei no 11.488, de 2007, o ôrgão gerencia:Jcr
sornente autorizará a adesão caso o valor da conlratação pretendida pelo aderente, sorrli::rc,)
aos valores das contratâçÕes já previstâs pâra o órgâo gerenciador e participantes oL ir

destinadas à aderentes anteriores, nâo ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta milrenis,1
(Acórdão TCU no 2957DA11 - P).

3.s. Ao órgão nâo participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança c,:r

cumprimento pelo fornecedor das obrigaçÕes contratualmente assumidas e a aplicar;ãc,
observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes, c,r)

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suâs próprias contrataçiieo,
informando as ocorrências ao orgão gerenciador.

s.o. Apos a autorizaçâo do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivur ;:r

contratação solicitada em até nsventa dias, observado o prazo de validade da Ata c,+
Registro de Preços.

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador aut'crizai', excepcionale justificadamente, a prorroga(;ã*
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ala, desde r1u a
solicitada pelo órgão não participante.

4. VALID,{DE DÂ ATA

4.1. A validade da Ata de Registro d* Preços será de 12 Í??eses, a partir de sua assinarur;r,
não podendo ser prorrogada.

5. REV§ÃO E CANCELÂMENTO

Rua Frei Inocêncio, 236 - Centro * Tel.: {33} 32469066 - {EP: 35.275-(x}0 - CNPJ:01.613.12í10001-?1

www'saotelix. r"'rg-gov.bí
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s.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamenle, em i

superiores a 180 {cento e oitenta} dias, a fim de verificar a vantajosidade
registrados nesta Ata.
s.z. Os preÇos registrados pocierâo ser revistos ern decorrência de everrtual redução r]cs
preçCIs praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendi: ia

Administração promover as negociaçôes junto ao{s) fornecedo(es).

s.s. Quando o prêço registrado tornar-se superior ao preÇo praticado no mercado por moti\,,0
superveniente, a Administração convocará o(slfornecedor{es) para negociar(em} a redur:;ã,t
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

s.+. O fornecedor que não aceitar reduzir sêu prêço ao valor praticado pelo mercado ser,á
liberado do compromisso assumldo, sem aplicaçâo de penalidade.

s.s. Quando o preÇo de mercado tornar-se superior âos preÇos registrados e o fornecedc,r
não puder cumprir o compromisso, o orgão gerenciador poderá:

5.5.1. Iiberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de Íornecimento, e sem aplicaçâo da penalidade se conÍirmada a veracidade rjcis
motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurâr igual oportunidade de negociaçãci.

5.6, Não havendo êxito nas negociações, o órgão gereneiador deverá proceder à revoga.ção
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrâtaüã,1
mais vantajosa.

s.z. O registro do Íornecedor"se rá cancelado quandc:

5.7.1. descumprir as condições da âta de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo êstabelêcido ÊBlâ
Administraçâo, sem justiÍicativa aceitável;

5.7"3, não aceitar reduzir o seu preço registrada, na hipótese deste se tornar suprliic,,r'
àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sançâo adrninistrativa cuio efeito tCIrnê-o proibido de celebrar contralr
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão{s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1 ,5.7.2 e 5.7.4 $er;:i
formalizado por despacho do órgâo gerenciador, assêgurado o contraditório e a âÍ'r'Ipi;â
defesa,

s.s. O cancelamento do registro de preços poderá ocsrrer porfato superveniente, decorrrlnt,*
de caso fortuito ou Íorça maior. que prejudique o cumprimento da ata, devidam{:}ntr:}
comprovados e justiÍicados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

0.t. O descumprimento da Ata de Registra de Preços ensejará aplicaçâo das penalidades
estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acirna também se aplicam aos integrantes do cadastro de Íeservp.r,
em pregão para registro de preços que, convocados, nãCI honrarem o comp
injustificadamente, nos termcs do art.49, §10 do Decreto n0 10.024/Ig.

romisso assunriq,:r

Rua frei lnocôncio. 236 -Centro - Tel.: {33} 32469066 - CEp: 3S.2TS-&E - CNPJ:01.§í3.!Ztl0001-71
www'$aofelix.mg.gav.br
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6.2. E da competência do órgão gerenciador â aplicaÇâo das penalidades
descumprimento do pactuado nesta ata dê registrCI de preço (art. 50, inciso X, do
7.89212013j, excetCI nas hipóteses em quê o descurnprimento disser rêspêito â;*;

contratações dos orgãos participantes, câso no qualcabêrá ao respectivo órgão participilni,rr
a aplícaçâo da penalidade (art. 6ô, Parágrafo único, do Decreto n0 7.89212013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgâo gerenciador qualquer das ocorrênfl,ia$
previstas no art. 20 do Decrelo n0 7.892/2013, dada a necessidade de instauraçâo, c,r*

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIçOES GERA|§

z.t. As condições gerais do fc'rnecimento, tals como üs prazos para entrega e receb'müÊt'l
do objeto, as obrÍgações da Admirristração e do fornecedor registrado, penalidades e dema:s
condiçôes do ajuste, encontrâm-se definidos no Ternno de Referência, ANEXO AO EDIT;\1,.

z.z, Ê. vedado eÍetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta atâ de registro de prer;ol,.
inclusive o acréscimo de que trâtâ o § 10 do afi. 65 da Lei no 8.666193, nos têrmos do art. 1j;:,

§10 do Decreto no 789713.

z.a. A ata de realização da sessâo pública do pregão, contendo a relação dos licitantês fljr.r3

aceitarem cotar os bens ou serviços com preÇüs iguais ao do licitante vencedor do certarnr,
compõe anexü a esta Ata ds Íi.;g:itro de Preçc;, nos termos Co ait. 11, §40 do Decrel.r:, l'.
7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, â presênts Ata Íoi lavrada em 02 {duas) viâs dê ir;iui:rl

teor, que, depois de lida e achada em ordern, vai assinada pelas partes.

São Félix de Minas * MG, 23 de junho dÊ 2022.

IVIARCOS ÇALVES SORDTNE
Representante do órgác gerenciador

ANNE K RA I\,IATHIAS,
representante legal do registrado
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