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ATA DE REGISTRO DE PREçCIS
PREFEtrURA MUNICIPAL DE SAO FEUX DE MINA§

ATA DE REGISTRO DE PREçOS N.o 5412022

v

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 REGI§TRO
DE PREÇOS no 23/2022, publicada no dia 0110612A22, processo administrativo de licitação n.o 2612422,
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualiÍicada nesta ATA, de acordo som 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 1993 e suas
alteraçôes, no Decreto n.o 7.892, de23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a
seguir:

1. DOOBJETO

1.1. A presente Ata tem por obieto o registro de preços para eventual aquisição de pneus novos e
câmaras de ar par:a as máquinas e veículqs do Município de São Félix de Minas - MG, conforme
condiçÕes, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, especificados nos itens,
21,28,30, 38, 39, 40, 41,46 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão no 2312022, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2, DOS PREçOS, ESpEctFtCAçÕES E QUANT|TATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fomecedor e as demais condiçôes
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Rua Irei lnocêncio, 236 - cenro- Tei.: (33) 32469066 - CEP: 35.275f,)00 - CNPJ: 01.613.i2110001-71
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Item do
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FORNECEDOR:ELOLIVEIRASILVA-CNPJ:41.566.5320001-78- ENÍ)EREçO:AVGeneral Dutra,780,GEP: 35.290-
000, B. Vila Nova - MantenalMG - COHTATOS: (33) 3241-1459, ARYCONTABILIDADE@GMAIL.COM

X Especificaçâo Marca Mode/o Unid Quant Valor Un
Prazo

garanÍn ou
validade

21

PNEU 900X20, construção mínima 16
loas, RAEIAL BORRÀCHUDO, material
carcôÇs rbnâ polfésle", 

'rattrial talã13 ôyôrne
aço, material banda rodagêm boffacha alta
resistência, material flancos mistura
borracha atta flexibilidade, tipo estrutura
convencional, caaclsísticâs adicionais:
com câmara. Certificdo pelo INMETRO,
com qualidade similar ou superior às
marcas: Goodyear, Pirdli, Firêstone,
Michelin. (Caminhão).

ANTEO RADIAL UNID 25 R$ 2.260,00 12 meses

28

PNEU 7,50X16 BORRACHUDO, material
carcaÇa lona poliáster, material talão arame
aço, meterial banda rodagem borracha alta
resistência, material flancos mistura
bomacha alta flexibilidade. típo êstrturâ
CARCAçA RADIAL, caracteístic*
adicionâis: sem câmara. Certificado pelo
INMETRO, com qualklade similâr ou
srrpsler às marçmr Goodyear, Pire{li
Firestone, Michetin.

ANTEO RADIAL UNIO 6 R$ 1.290,00 12 meees

30

PNEU 14-00-24, CONYENCIONÀL com 12
lonas, novo, com capacidade de carga
rnirima de 28O0 kg por pneu, largura da
seção mínima 360 mm, diâmetro mínimo
extemo 132mm, prdundidade mínima do
sulco 24 mm, código de identificação de
serviço 92, índice de velocidade máxima
40kn/h. tração pl motoniveladora.
C€ítificâdo pelo INMETRO.

PIRELLI COMUM UNID 22 RS 2.9s0,00 12 meses

38

PNEU DE MOTO 8G,1OO-18 DIANTEIRO,
matqial banda de rodagêm bonacha alta
rsistência, tipo strúura CÀRCAçA
RADIAL. careterísücas adicionais com

RINALDI COMUM UNID 15 R$ 138.00 '12 rneses

wsanfelix ma 0êv hr

W



l



Efu;
+

§Ã§r§ilx
§E A{lH&§

n. ?Iú

d|'0

câmara. Certificado pelo lnmetrq com
qualidade similar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michdin,
Cqrtinental. ( Motocicleta).

39

PNEU DE MOTO 9O-9G18 TRASEIRO,
material banda de rodagem borracha alta
resistência, tipo estrúura CARCAçA
RADIAL, caracterísücas adicionais com
câmara. Certificado pelo lnmetro, com
qualidade simiÍar, ou superior, as marcas:
Goodyear, Pirelli, Firestone, Michdin,
Cmtinental. (Motocicleta).

RINALDI COMUM UNID 't5 R$ 130,00 12 meses

40

PNEU DE MOTO RT ô0 DIANTEIRO, para
HO'\I$A§ROS, malsial bffira de
rodagem bonacha alta resistência, tipo
estrutura CARCAçA RADIAL,
características adicionais com câmara.
Certificado pelo lnmetro, corn qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
{Motocicleta).

RINALDI COMUM UNID 5 R$ 130,00 12 meses

41

PNEU DE MOTO 11G.9&.17 TRASEIRO
para HONDA/BROS, material banda de
rodagem bonacha alta resistência, tipo
estrutura CARCAçA RADIAL,
características adiciona8 com câmara.
Certíficado pelo lnmetro, com qualidade
similar, ou superior, as marcas: Goodyear,
Pirelli, Firestone, Michelin, Continental.
{Motocicleta).

RINALDI COMUM L}NID I R$ 190,00 12 meses

46 CÂi{r{RA oE ÁR Pr'PrrJEU .&§§o ARO í6 rOTUGÂ COMUM UMO 6 R'S55,133 Í2 meses
Valor total R$136.650,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consüa como anexo a
estâ Ata.

3. DA ADESÃO À arA DE REG|STRO DE PREçOS

3.1- A ata de rwistro de pregoq durante sua validade, poderá ser utilizada por qualguer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame lidtatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condigões 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 feilas
. por órgãos ou entidades, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades quev não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a

êco,?oÍniciidade para a adrninistração Aiblica Ínunicipat da utiliza@ da ata de registro de preços,
conforme estabelecido em ato do Senhor Prefeito

3.2. Caberá ao fomêcedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela
êstabêlecidas, optiar pela aceitação ou não do farnecimento, desde que êste fomecimento não
prejudique as obrigaçôes anteriormentê assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisiçÕes ou contratiações adicionais a que sê rêfere este item não poderão exceder, por órgão
úu entídade, a cÍnquenta por cento dos quantitatÍvos dos ftens do ínstrumento convocatdnb e rêgístrados
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 regístrado na ata de regisho de preços para o órgão gerencíador e órgão participante,
independente do número de órgãos não participantês que eventualmente aderirem.

3.4.1. Tratand+.se de item exclusivo para microerrlpresas e empresas de pequeno porte e coopêrativas
enquadradas no aúigo 34 da Lei n" 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente âutoÍÍzaÉ a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) {Acordão TCU no 295712011 - P}.

3.5. Ao órgão não partidpante que aderir à ata campetem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fomecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada â

Rua Irei lnocêncio- 236 -centrc-reJ.: t3:I111fjffj;,,iT 35.275-000 -cNPr: 01.6i3.12110001-7i
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ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades deconenles do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada ern até novenla dias, observado o prazo de vali<lade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1. Gaberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não padicipante.

4. VALIDADE DAATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de í2 rneses, a partir de sua assinatura, não
podendo ser pronogada.

5. REUSÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Adrninistra$o realizará pesquisa de mercado periodicamente, ern intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços regisirados nesta Ata.
5.2. Os prêços registrados poderão ser revistos êm deconência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promo/er as negociaçÕes junto ao(s) fomecedor{es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornemdo(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O Íornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplieação 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 ocona antes do pedido de
fomecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fomecedores 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:

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

5.7,2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sêm jusüficativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados
no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e ôrgão(s) participante(s).

5-8. O cancelamento de regiskos nas hipóteses prev'stas nos itens 5.7-1, 5-7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

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

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fomecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.í. O descumprimerto da Ata de Registro de Preços erlsêiani aplicação das pendidades
estabelecidas no Edital.

Rua rrei lnocêncio. 236 - cêntrô - Tel.: (33) 3246906ó - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121rffi01-71
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6.1.1. As sançóês do item acima tambám se aplicam aos integ,antes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o cornpromisso assumido injuslificadamente,
nos termos do art. 49, §í'do Decreto no 10.024/19.

6.2. É da competência do ôrgâo gerenciador a aplica@o das penalidades decCIrrfftes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 50, inciso X, do Decreto no 7.89V2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contrataçôes dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6o,
Parágrafo único, do Decreto no 7.89?2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das oconências previstas
no afi. 20 do Decreto no 7.892/2013, dada a necessidade de instauragáo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDTçÕES eenruS

7.1. As condições geraís do fomecimento. tais corno os prazos para entrega e recêbímento do objeto,
as obriga@es da Administração e do fornecedor regis[rado, penalidades e dernais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termode 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. ô5 da Lei no 8.6ô6/93, nos termos do art. 12, §1o do Decreto no
789i,13-

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitanles que aceitarwn
mtar os bens ou serviços corn preços iguais ao do licitante vencedor do certame, cornpõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do arl 11, §4. do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a pÍesente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

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

MARCOS ALEXANDRE, Assinadodeforma dieital por

GoNCALVES H".ft:li*âil?::foNcALvEs
SORDI N E:l 1 5661 37608 Dados: 2022.06.23 I 5:2G36 -03'00'

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Representante legal do órgão gerenciador

E L OLIVEIRA SILVA
representante(s) legal(is) do(s) fomecedor(s)

Rua Irei lmc€ncio, 236 - centro - Tel.: {33) 32469066 - CEP: 35.275400 - CNPJ: 01.613.121/0001-?1
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