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,c\TADEREmSTRO D~ PREÇOSN°0103/2018"
. .' .

PREGÃO PRESENCIALN°·043/2018 -REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO lICITATÓRIO N° 0446/2018 .' . .
VALIDADE: 12 (DOZE}.MESES

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de 2018,0 MUNICíplODE CÓRREGO FUNDO/MG,
pessoa jurídica de direito público, ~om sede administrativa à Rua Joaquim Gonçalves daFonseca.n?
493, Bairro Mizael Bernardes, CORREGOFUNDO/MGj CEP 35.568-000, inscrito noCNPJ sob o ."
número 01.614.862/0001~77, nesteato representado pela PrefeitaÉrica Maria Leão Costa, por
intermédio da Pregoeirae Equipe de Apoio, lavra apresente Ata de Registro de Preços,.referenteao '.
Pregão.PresenciaI043/2018, que objetiva o 'Registro dê Preços para Fututa e Evéntual Aquisição
de materiais esportivos para atendimento da demanda das Secretarias Municipais de Cultura,
Esporte e Lazer, Saúde, Obras, Educação e Política Sociais do Município de CórregoFundo/MG,
observados as.especificações, os preços, os quantitativos' e os fornecedores classificados na licitação
supracitada, bem corno, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em
.documento vinculativo eobrigacional às partes. '. . .

CLAÚSULA I· DOQ.SJETO

Fica registrado neste Município de CÓRREGOFUNDO/MG o preço do (s) fornecedor (s) abaixo .'
relacionado objetivando o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de materiais
esportivos para atendimento da demanda das. Secretarias Municipais de Cultura, Esporte e
Lazer,Saúde, Obras, Educação e Política Sociais do Município de Córrego Fundo/MG, conforme,
especificações constantes dos anexos do Editál,e nas quantidades solicitadas em cada "Ordem de .
Fornecimento". .,'...

CLAÚSULA 11- DAVÀlIOADEDOSPREÇOS
. "."

a) A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (Doze) meses, com termo inicial
em 19/10/2018 ,e termofinal em 18/10/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 .

. b) Durante o prazo de validactedesta Ata de Registro dePreço, o.MunicípiodeCórrego Fundo/MG
não. será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de '
licitação específica paraacontratação pretendlca, sendo. assegúradoaobeneficiáriódo Registro
preferência de fornecimento em igualdade de condições, ," .' . .

CLAÚSULA 11I- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS'

a) Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado' de) certame, mediante.' prévia consulta ao órgãô gerenciador,desde que .'.
devidamente cornprovada à vantagem e', respeitada. no que couber, as condições e as regras'
estabelecidas.na Lei nO8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes relativas àutilizaçãb do Sistema de
Registro de Preços. .

CLAÚSULA IV ... DOS PREÇOS E DOS FORNECEDORES

a) O preço ofertadopela(s)empresa(s) signataria(s) da presente Ata de Registro de Preços é °
especificado na tabela abaixo, de' acordo com a respectiva classificação no PregN resencial nO
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. .M~NIÇíp(OD,E CÓRREGO FUNDO , ",
.. ,.CNPJ:Q1.614.862/00Q1·171 Telefax: (37) 3322·9144 "

Rua:Jo~qàim·G.on.çlllves: da:r=on~eca, 49~-Mizael Bernardes '.
;' CEP:35.568.0~O'1 Córrego'Fúildo~ Miii,asGerãis .." ,

CÓDIGO·; 6447

MARCAiMODRO ' .. QTO. UN,· VAlOR
. ;-. •... . UN:ITÁRlo-

VENCEDOR: 3tlO CONEROIO, SERIIICO E LOGISTICAElREÚ·EPP .

'ITI:t.t

{N° Item., Código e' i)escriçãoí

LEA.OER

VALOR.
''fOTAL

003· (0z3103} BOLA. Fl.ITS.ALM20Il0FICIA'l TRIVEUA 39,OOÓ(} ÜN. 90.0000

.. TRiVEUA 3,580.00

O(}!l- (O~105) BOLA DE\iblEIspLAOULTO OfiCIA l:RiVELLA

.• .". .6,.0000 PR 43S,ÜOOO

27~OOOO lJN 86.5000 2,335,50

007 - (023107} BoLl\ BASQUETE OFICb\l. . .'. . ' '.' " '. 19,OOPO ,UN f:í8,2000 .; 1295 .•80
oto - (023110} PAR DEREDE 'PARA FUTEBOL CAMPO "';'. PANGUE

iooo,obo :MT 'Hi.OOOO
O

2";,28.00.

10,{)OO.CiO..Oi8, (0Z3H8}REDE PROTECA,O DE4MMSEDA NYLO·.

!Df9, (0231'9,1 SACO NYLON BOLAS DE 4MM '.
. 1.218.00

ÚZ3 -(023123) CORDA PULRR INFANTIL Pt-NGUE 1s.oo0aUN 9,5000 141,00

024, (íí23124}REIJE .DEVOLEIBOL PROF:ISSiONAL iLOOOO.U~l ··549,OCOO

22,5000

4.392,00

112,50028 - (OZ<~28) PETECASlNTETICA t-NLON

019, (0Z<129) TATAMEB1COLO:R COM ENCAIXE . " BOTO

6,0000 IU~

4.0000.IJN

27,5000

. 1.58,0000

165,00

632.00

031, (0231.31) BOMBA DE .••••R m;PLAACAO MIIGUSSY .

. S.OOOO.liI~ . '158;0000

033 - (023133) PRANCHETATATICAM~NETlCA :~IEF

,<17,0000 ON .'. 170.80

03.4 - (023134} PRANCHET A7ATICA FUTSALAZUL , ,KIEF

.', 60,OOOOUN 9,4500 567,00

036 - (023136} BOLA INICIACAO BORRACHA TOa 'MAGUS$Y

ro.oooo PR 4.6,5000 465.00
. 039 - (0Z<139) COLETE FUTEBOlIN:FANTlt PLAYFAlR

1'98,0000. 990.00

044 -(0Z<14;1) UNA FUTEBÓL CAMPO INFANTIL . PRQGNE

'3,0000 UN

4.0000 iJN
11.2000

-49.5000
::231.60

198.00

'0-;5- (0Z<1<15)TRAVE FUTEBOL INFANTllIDEA.t,. . GOLTY

6,0000 ,tJN.

6::0000 'UI'l

22,9&l(l

8 í,OIJOO

195.00
1,539,00

046 - {023146} BOLA DE HANDEBOL$f,g;

b) Em cada fornecimentodecorrente desta, Ata-serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do"Edital PreqãcPresenclaln" 043/2018; que a precedeu e integra o presente
instrumentode compromisso. ..... .'. . ...",.. '.. .'. . .
c) Em cada íomecimento.:o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no
Pregão Presanclaln? 043/~018j pela{s) empresaís) detentoraísjda presente. Ata,as quaisestão
expressos na Tabela acima. '. . .... ..' .... .

04;, (023147)LUVAGOLEIRO ORIGINAL GRANDE PROGNE .

a) O objeto da presente Atade Registro de Preços será recebido parceladamente à medida das
necessidades do município, pelos servidores designados em cada Secretaria com prazo não superiora
15 (quinze) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento. . .
b) A entrega será realizada, na sede administrativa dassecretarlassolicltaníes ou nas sedes das
Escolas indicadas, à medida das necessidades, sendo que a Diretoria' de Compras emitirá, com .
antecedência, "Ordem de Fornecimento" indicando os quantitativos e .a Secretariasolicitanteenviará a.'
"OF" indicando o local para cadaenüeqa." . '. '. .' '. . .
c) A Ordem de Fomecimento ~OF substituirá, junto com a respectiva Notá de Empenho, o contrato
nos termos do Art. 62, § 4°da Lei 8.666/~3.· .' '.' '.. . .'

,d) O não cumprimento da entrega nas condições estabelecidas acàrretaráaariulaçãodoempenho
bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e .a .convocaçâo do' fornecedor subsequente
considerando a ordem de classificação do certame. ..•.... -.
e) A administração rejeitará, no todo ou em parte, o torneclmentoexecutàooem des
termos do Edital e seus anexos.

. {)48 - (0:2314,a} BOLA FlJTEBOl EV~ APOLO

0<1"- (OZ<149) BOLA VOlEI ÉVA . "T.Rf\ItlLA .

052 ' (OZH52) ESCADA AGlUDADE 4,5 MTS

TO"TAl 00 PÂR'TIC:JIl'ANf~ 31)0 COMERmo, SERVlcoe lOGISTtCA ~eIR.i:Ú"EPP

CLÁUSULAV .; DOS PEDIDOSEDA FORMA DE EXECUÇÃO
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, '~~NICíPlb ~E CÓRR~GO fUNb6',
CNPJ: 01.61Ü62/0001-77I Telefax: (37) 3322-9144 .

RLÍa:Joaquim Gonçalves daFonseca,493'::MilaeIBer~arcjes .
,CEP:35.568~OOOICórregoFundo -Minas Geniis '

, ,

CLAÚSULA VI": DA FISCALIZAÇÃO

. a) O Município deCÓRREGO FUNDO/MG, atravé~das SeGretaria:sMuniCipàissolidtant~s,'exercerá a
fiscalização, e registrará todas as ocorrências' e· as deficiências caso-encontradas. em relatório, cuia
cópia será encaminhada à . liCitante vencedora, obieffvaridoaimediatacorreção das irregularidades
apontadas. .' ". ".' . . . .
b) As exigências e a atuação da fiscalização interna em nada restringem. a responsabilidade, única,
integral e exclusiva da licitante vencedora, nequeconcerne à execução do objeto.

CLÁUSULAVII'-' DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado até 30 (trinta)' dias após o fornedrrlE~nto do obietó, mediante
apresentação de Nota(s) Fiscal(s)e consequente aceitação da(s) mesma(s).
b) Todos os pagamentos serão efetuados .rnediante apresentação deNota (s) Fiscal (s) e
consequenteaceitação da(s)mesma(s). .'. ,"', '. '.. .
c) Os paçamentoeeteíuadosserão sempre em acordo com as quantidades devidamente entregues .
no período de vigência do·contrato.·· . . .

CLÁUSULA VIII- DAS PENALIDADES
. -

a) Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados corri a
Administração Pública Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivosda
licitação, serão aplicadas as.sançõesleçais.c. .. ..

'b) O descumprimento total ouparciaí das obriqaçõesàssurnidas pelá licitante vencedora, sem .
justificativa aceita pelo representante do Municlpiode Córreqo Fundo, inclusive a entreqadoproduto
em desacordo com as especificaçôes, alterações de qualidade, quantidade, rendimento, resguardados
os procedimentos legais pertinentes, poderá acarrétarnasseqúaíes sanções:

1. Advertência; ....
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, deVidamente atualizado pelo índice
Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV; . '. .
3. Suspensão.temporáriade participação em licítaçãocomoMunicípiode CÓRREGO FUNDO'
pelo prazode 05 (cinco)anos; '.... ' .' ...', '." ....' .' " .., . " ..... .
4. Declaração delnidonefdade para licitarou coníratar.coma.AdminisfraçáoPúblca: na forma
prevista nolliciso IVdo art. 87. da Lei 8.666/93, além doencaminhamento ao Ministério Público .
para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos: 89 assoà referida Lei, salvo
superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito' pelá Município;

c) A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras,
previstas na lei 8.666/93, inclusive aresponsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e
danos causados à Adrninisfração. . . . '. . .
d) A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Municípiqde CÓRREGO FUNDO, via Setor
de Tríbutação, no prazo máximo de 10'{dez) dias .corridos; 8 contar dadatade recebimento da
nOtificação enviada pelo Representante do Município de GÓRREGOFUNDO .
e) O valor da multa poderá ser descontapo na' nota fiscal ou crédito existente no Município de .

. CÓRREGO FUNDO,em favor da licitante vencedora, sendoquecaso o valor da multa sejasuperior
ao crédito existente, a diferençaserácobradana forma da lei. .: , .
f) A licitante que convocada demrodo prazo de validade de sua proposta não Celebrar o contrato;
deixar de entregar a documentaçâe exiglda ou apresentar documentação falsa. exigida, ensejaro
retardamento daexecução do objeto desta.llcltaçãanão mantiver a proposta, falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar-se de modoinidôneo, ou cometer fraude fiscal, fi ará' ida de

. . . . /j[) / ~ JJf: (J/.
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licitar e contratar com o Município de Córrego Fundo e será descredenciadado CRCMu-nicipal, pelo
período de 05 anos se credenciada for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e
nas demais cominaçôes legais,'.' . .', ,i ' ., ' . .' .' '

g) As sanções .aqul previstas são ,independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou.
cumulativamente, sem prejuízo de outras rri'edidas cabíveis .. '. ','.. .... ""'" '. '.' ..... '
h) Em qualquer hipótese e aplicaçôesde sanções será assegurado ,~'" licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa.
i) Aplica-se no que couber, além das sanções acima, as sanções administrativas previstas na Seção
li, Capitulo IVda Lei 8.666/93, bem como as penalidades previstas Seçãq 111,CapitulolVda Lei
8.666/93.' . ,'. . .

CLÁUSULA IX..; DO REAJUSTAMENTO DEPR~ÇOS
, ,

a) Os valores registrados na Ata de Registro de Preços serão "fixose irrealustáveis, no entanto,
poderão. ser· revistos nos casos de' fatos, imprevisíveis, orevlslveis, mas de consequências
incalculáveis, caso fortuito, força maior e fato do príncipe para manutenção do equilíbrio econômico
financeiro, mediante solicitação da detentora com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro daAta de Registro de Preços, na formado art. 65, 11"d" da Lei 8.666/93, para tanto, as
eventuaissolicitaçôes deverão fazer-se' acompanhar de comprovação da superveniênciado fato
imprevisível ou previslvel.porérnde consequências incalculáveis) bem comode demonsíraçãoanalífíca
de seu impacto nos custos da Ata de Registro de Preços.' .,. ..<.... '.. .....

b) Excetuando-se o que dispõe a alínea anterior, o preço coóbíeto' da presenteAta de Registro de
Preços. será fixo eirreaiustável. ' ...'

CLAÚSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRODEPREÇOS
. ... .

I. A Ata de Registro de Preços poderá sercàncelada.depleno.direito: .:
a) Pela Administração, quando: .... ' '.,..' .. .' ....•. '. .'.,., .. '
1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata deRegistrode Preços;
2. A detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido ea Administração não aceitar sua
justificativa;..",
3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; .
4. Em qualquerdas hipóteses de mexecução .total ou parcial de contrato decorrente de registro de .
preços; ". . .. .•..•... •. . . . . .'
5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
6. Por razões de interesse público cevidamente.demonslrádaejustiticàdas pela Administração;
7. A comunicação do cancelamento do preço reqistraõó.moscasos previstos no edital, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso do receblmento-juntsndo-se o comprovante aos
autosquederam origem ao registro de preços; .' '., ..' Ó: •• ' •••• • •.••• .' • • •

8. No caso de ser ignorado; incerto ouínacesslvelo endereço da detentoraa.comunicação seráfera
por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-secanceladoo preço registrado após 1 (um)
dia da publicação: .. ' '.. ' . '. - .
11.Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito. comprovarem estarimpossíbilítadasde

, cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços: . .
a) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administraçãb a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VIII, casonãoaceitaas razões do pedido. . . '.

V n ". "''''''u,'''

CLÁUSULA XI..;DAAUTORIZAÇÃOPARA~MissÃODEOF



, ... ' '~UNICíPiÔD~CÓR~~ÓOF~NP8,,:;,
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a) A entreçaserá realizada, na sede admini.strati~adas seoretarias.sollcitantes ou nas sedes das
Escolas indicadas, à rnedidadashecessidades, sendo que a Diretoria de Compras emitirá,com "
antecedência, "Ordem de Forneemento'jndicaúdoos quariütaíívós.ee-êecretartasoâcltame enviará a '
"OF" indicandoo local paracada entrega. ....:. .. . . .... .' > '...: . ... . .
b)A (s) "ordem de Fornecimento" - OF poderá ser emhidaparaentrega depequenas ou grandes'
quantidades de produtos a depender da demanda de cada unidadesolicitante, não existindo limite, de'
valor mínimo para pedido devendo ser emitida urna nota fiscal paracada=Ordem de Fornecimento"-
OFemitida. , , .' ..'
c) Alguns prédios da Administração Pública sáofocados e as dependências de.alguns órgãos podem
vir a ter seus endereçosalteradosaolongodavigêndada Ata de Registro de Preços, os itens deverão
ser entregues nos respectivos endereços das unidades requisitantes, sem quaisquer ônuspara o
Município. '. .'

CLÁUSULA XII • DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
. . '.

a) Fica eleito o Foro da COmarcade Formiga/MG, para dirimir dúvidas ou questões que não
encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esseforo.lrrenurrciável pela CONTRATANTE, .
diante do que dispõe o art. 109,il1ciso I; daConstituição FederalAs despesas decorrentes da
presente licitação correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias consignadas no
Orçamento do Município no exercício em curso. '. ". .
b) Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93', suas alterações e demais
normas aplicáveis. '. .'. ..., . . ',.
c) As despesas decorrentesda presente liCitaçãO correrão a conta das seguintes dotações
orçamentárias consignadas no Orçamento do MunicípiO no exercício em curso:

.

154 ENSIN025%

'. .:;.( .' . : ,~,;.' :", ':. Seéretar.ia.Munlcipal'de.Obras· ·PA.••.. {ln.>Q'·: :.:' "':',~,::.:'.< ':';' '.",• .';:'.y.'". ·V} " .., "
.• j~~!!:'i'1I16éc,ÚJ;!l.!iibuJiQ!J.t~i'íl~t\~~§~~lJ~lfif~1..~i4flf~~, eÉi/íl!qtQW!í9rJicl!t:i~eç,úr1Pr

495 Ordinário ....
. . ..... "" , :. Secretaria.Municipa,lde.Saúde."". " .i.~" .,'.... ,........ .....C

'''"''''0'V.'S'iF;:\''''''''j 'lRiêlÍl)io~í!i!:<intede ~êcu .> ticlj'." ,J~icú~1jJíilt~q.QtéÂ.~;ReC!!.::';: -:,.:'" . , ..
342 102-SAUO.E15% 431 148-Transferência SUSAtençãoBásica- BTATB
365' 102- SAUDE,15% .' ." 383 102-.SAUDE15%
406 102-lmplentação Manu.t.UnidadedeReabilitação .414 102- SAUDE15%
480 150-Transferência SUSVigilânciaSanitátia' 489155 - OufrasTransferêncla EstadualSaúde

SecretaÍia MlJnicipaldePoliticasSociais . ,....',
,;"'$fu 'iJJC/I,átRec,urso ouF.oru~~eRIt~UIJO~~A~~~~I,~'~Iíl',Flcjlà 1,~ecurs.O_C?1ifóíite~d"R€cul'$o~f':'·, •••.\~~.,,a''''·~,,"'3r.t·'''''» f:

'.' 701 RecursosOrdinários" 735 SCFV" ,.

I••.·e:~~ fiph~ ,Recurso ou Fonfe~ ~ecú~~
. 137 RecursosOrdinários

Secretariá Municip'alde Educação' .
;,,~llcha R~l(rsp:OlÚ~Ílt!l.~f~eç~.~ ,;g;iJ'ili~S"é-l.~~~,o:'

'.. 224 Fundeb- 40 ....
144 RecursosOrdlnános 228 Fundeb - 40
148 .RecursosOrdinários . . . 243 Fundeb- 40 '.

167 RecursosOrdinários .' . .

754 Fundeb-AO
152 RecursosOrdinários, 247 Fundeb~ 40
162 RecursosOrdinários , .'

281QESE
171 RecursosOrdinários . ..290 .lRecursosOrdinários
'175 Recursos.Ordinários 258 Fundeb- 40 ' " ' .

194 RecursosOrdinários
284 QESE .'
329 QESE ,

199 RecursosOrdinários
203 RecursosOrdinários.' 331 OESE .

330 QESE
208 RecursosOrdinários , ,,'297 RecursosOrdinários

,331 QESE
213 RecursosOrdinários

" . 184 ENSINO250/0
332 QESE",
215 FEB40
189 ENSINO25% ,1511 ENSINO25%

301 O,FNDE ., ... ' ....----".

~
<.,Mf:AfYY'jl~~ . ,
. "" .'. V

. .:".. . ".. ", ," .: .
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-'---'----'--'----'---...;..-'-----------------------



625 1 Orcinário 1 644 1 . Ordinário
6551 Ordinário

d) O detentor destaAtedeReqlstrodePreços seóbriga a aceitar, nas mesmas condições da
proposta, osacréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do objeto do contrato, nos termos
do art.65 datei n° 8.666/93.· . . ..... ".
e) O detentor desta Ata de Registro de Preços tem pleno Gonhecimentc}detodoo conteúdo do
Termo de Referência, bem como todos os itens e anexos .expressos no Pregão Presencial nO
043/2018, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto á
obrigatoriedadede manter, durante todo o períodode vigência destaAta, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidasna
licitação, de acordo com o Art ..55, ine. XHI, da Lei8:666/93.e suas alterações.
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E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o présentêinsírumento. em três vias de
igual teor e formá na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem.

CÓRREGOFUNDO/MG, 19 de outubro de 2018.

Pregoeiro eEquipedeApoio-Poríarianó 095/2018:
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Aline Patrícia da Silveira Leal
Preqoeira
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