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. .< .. MUNicíPIO DECÓRREGOFUNDÓ' _.

. CNPj; o1:6j4.862f0001.77ITélef~x:'(37r3322,91~f: ..

Rua: Joaquim Gonçalves daFonseca;'493~Mizael Bernardes .

CEP: 35.5,~8:0001Córrego Fundo": MinasG~rais;: .:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0104/2Q18

PREGÃO PRESENCIAL N°043/201a- REGISTRO DE PREÇOS
. PROCESSO LlCITATÓRIO N° 0446/2018, . ..
.VALlDADE: 12 (DOZE) MESES ..

. .,"

Aos dezenove dias do mês de outubro do anode 2018,0 MUNICíplOPE CÓRREGO FUNDO/MG,
pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nO
493, Bairro Miiael Bernardes,CÓRREGO FUNDO/MG, CEP 35.568-000, inscrito no CNPJsob o número
01.614.862/0001-77, neste 'ato representado pela Prefeita Érica Maria Leão Costa, por intermédio da
Pregoeira e Equipe de Apoio, lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão
Presencial '043/2018, que objetiva o Registro de Pri3ços para Futura e Eventual Aquisição de
materiais esportivos para atendimento da demanda das Secreta;ias Municipais de Cultuta, ,.
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 como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em
documento vinculativo eobrigacional às partes. . . .

CLAÚSULA I. DO OBJETO

Fica registrado neste Município de CÓRREGO FUNDO/MG o preço do (s) fornecedor (s) abaixo
relacionadoobjétivando o Registro de Preços para Futura e EventualAquisição 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 anexosdci Edital, é nas quantidades solicitadas em cada "Ordem de .
Fornecimento'; .

CLAÚSULA 11- DA VALIDADE DOS PREÇOS

a) A presente Ata de Registro de Preçosterá a validade de 12(Doze) meses, com termo inicial em.
19/1012018 e termo finalem 18110/2019, podendo.sér prorrogado nos termos datei 8.666/93.
b) Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município, de Córrego Fundo/MG
não será obrigado a flrmarascontrataçõesqueoéles poderão advir, facuftando-se a realização de
licitação específica para a contratação pretendida; sendo assegurado ao béneficiáno do Registro
preferência de fornecimento em igualdade de condições. . . ..

CLAÚSULA m - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇÓS

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

CLAÚSULA IV.;. DOS PREÇOS E DOS FORNECEDORES

a) O preço ofertadó pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o
especificado na tabela abaixo, de acordo com-a respectiva classificação no .. gãó Presenclaln"

043/2018,~, .~tjpr(1. ~
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MUNiCíPIO DE CÓRREGOFUNOb' .

CNPj: 01:614:862/0~01.nITelefax: (37)3322.9144.
".Rua:.JoaquimGO~çalveS da Fonseca, 493 ~Mizael Í3ernardes ..'

, . êEP: 35,568-000ICórregóFuhdo:.Mij1psGerâis ,
. . >~'

VENCEDOR: ReA COM!ER'CIAL l TOA
, ITEM!
I . (NP Item, Código a' Oescriçãol

. ,-o

.MARCAI •••fODELO
CÓotGb~S.611G

Q'ro. IUN.I -.VALÇlR
UN'líÁ:R10

VAlOR
TOTAL

ao, -(02fMl2)APFODEPLASTICOF40
3"848.~)()

FilHA 1H)!!lOO !UN I' '18,0000 198:,00

002 - (023.102) BOtA 01: FUTSAL. r'dOOO14 GOMOS TRlVELl.,A ., . 31".ooooluN 1104.0000
. 000 - (0:2;'li06) BOtA DE I-IAN'DEBOL ADULTO "TRIVELLA • 29.(001) IUN I '103.0000 V)87,OO

L40.t~G·
000 - (O23.109) PAR DE REOE,PARAj::UTSAL NYLOO . FIlO 9.0060 IPR I . 242;fjooo 2.18tUO
012 - (023112}F'ETECAOFICt:AL

3.4n60

..• ··!SOOFIM .G.3.00bO [uNT-2UOOO
,01~- (02311 3} CONE 7!i eM SEM I FLEX.iVEl ".PLA.STCÓR . '-'-efoooo !uNl--04'1ACOO

"01<1- (023n~) CONE :ro.eM P1..ASTIC02OX13 eM PLASTCQR ---;:r;;;-;T-----
.r, 3Cl,OOOOI:u,,; I.' '12,5.000 375;1)0

1_14'11.00
1015 - (D23.115J DISCO DE TREiNADOR ~I,ASTCOR 95.0000 I:.I.JN I 2:t3C<lt) 2_118,50

o 17 - (023'117} BOMBA Ato DE PRESSAO 782,50
01(l··(0231t6} KIT ESCADAAGIUOAOE PENrAGOL !1.2.00qO I;UN I 9:;,OOC';)

PENT.;;;GOC 5.0000 IUN I 156:,50<M)
li 02,:) _ (023120} BOV,s DE TENIS ÇJf'IC1At !WILSo.t-I .. .. I ~,S..OOOl)f UN I .'23.9C<lt)

11 5.0000 IUN I 4,9!lOO

1-1)15.50

021 -(023121) R;A1::)tJETiEDE TENIS "'\ .•••ILSON 4.0000 lAR 13'18.oOiJ() 1~272.0n

317,'00, .

1022 - (023122.1 BAbiSOl!EARCO PENTAGOL 569,.25

025 - (02312S} BOMBA. ENCfiERBOLADUPLA AC"O ·1:PENAlTY , 13.0000 IUN I 29,0000

90,.00
OW - (0231.26) CARTAO ARBITRO FUTEBOL PENTAGCL , .~.ooOolúNl 13.S000 ·i3,50

027 - (023127} APITO PV,sTICO PROfISSIONAL FINTA . " .•tOMO f UNI 22,5000

697•.00

03.2- (02;l.132, BotA VOLEI3000 PENAllY 20.0ílOO 11IN I Bl.ú(JOO I 1.640.00

6,832,00
O~ - (0:23135; CESTA PORTA GARM.fAS PLASilCA FINTA 17cODOO IUN I 4t,Oooo

4A01.00
037 - (023137) BANCO. SUECO MADEjp,J., TRAVE E\)'UI

,038- (023138) BOtA SUlCA PIU\ TE9 VOGA FlmES

MS
ARKTUS

4..00001 lINo.1 U08..0000
.54.1:1000IUN I 8'1,5000

TOTAL 00 P!ART.IClPANTE Reli COMERCIAL UDA

" 040 - (023 ~40) KIT CONES FURAD.OS 24 eM 8 PECA PElHAG.CL 62,0000 IUN I 220.5000 13.671,OG

.4,9.1 5.5,8.5

. ',. .' .' . , ;' .' .' :,

b) Em cada. fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas; .quanto ao' preço, .as cláusulas e
condições constantes do EditalPregãoPresencial nO043/2018, que aprecedeu e integra o presente
instrumento de compromisso. .... •. ". . '.
c) Em cada fornecimento, o preço unitárioa ser pago é o constante da propostaapresentada, no Pregão
Presencial nO043/2018, pela(s)empresa(s) detentora{s)da presente Ata.os quais estão expressos na
Tabela acima.' .

CLÁUSULA V - DOS PEDIDOS EDA FORMA DE EXECUÇÃ9 '.
. .' " ..

. a) O objeto da presente Ata de Registro de Preços será recebido parceladamente à medida das
necessidades domuniclpio, pelos servidores designados em cada Secretaria com prazo não superior a
15 (quinze) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento.
b) A entrega' será realizada, na sede administrativa das secretariassolicltantes ou. nas sedes das'
Escolas indicadas, à medida das necessidades, 'sendo que :a .Dlreíorla de Compras emitirá, com
antecedência, "Ordem de Fornecimento" indicando osquantitativos ..ea Secretariasolicitante enviará a .
"OF" indicando o local para cadáentrega. .. .' ." .
c) A Ordem de Fornecimento - OF substituirá, junto com a respectiva Nota de Empenho, o contrato
nos termos do Art. 62,§ 4° da Lei 8.666/93. . . .
d) O não cumprimento da entrega nas condições estabelecidasacarretará a anulação do empenho
bem como a aplicação das penalidades previstas no edital ea convocação do fornecedor subsequente
considerando a ordem de classiücação do certame.'. . . .

. e) A administração rejeitará, notado ou em parte, ofornecimeritoexecutadoem desacordo com os
termos elo Edital e seus anexos. . .

. CLAÚSULA VI - DA FISCALIZAÇÃO

~-
'. /.'./;{).... "W
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MUNICíPIO DE CÓRREGO FUNDO
. .' . '. ;;- ". .

CNPJ: 01.614.&62/0001-771 Telefax:(37) 3322-9144.

Rua:, Joaquim Gonçalves daj:o~seca; 493 - MiZael Bernard~s .

CEP; 35.56~.000 1Córrego Fundo - Minas Gerals .: .

a) O Município de CÓRRÉGO FUNDQ/MG, através-das Secretarias Municipais solicitantes, exercerá a
fiscalização, e registrará todas as ocorrências ~ asdeficiênciascaso encontradas, em relatório, cuja
cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando aimediafa correção dasirregulâridades
apontadas. '. . . ..•. . -, .'. . .' .....
b) As exigências e a atuação da fiscalizaçãointemaemnada restringem a responsabilidade, única;
integral eexclusiva dcilicitante vencedora, no que conceme à execução do objeto ..

CLÁUSULA VII ....DOPA(3AMENTO .'

a) O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante
apresentação de Nota(s) Fiscal(s)e consequente aceitação da(s) mesma(s). '.
b) Todos os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota (s) Fiscal (s)e
consequente aceitação da(s)'mesma(s). .
c) Os pagamentos efetuados serão sempre em acordo comas quantidades devidamente entregues
no período de vigência do contrato.' .

CLÁUSULA VIII ....DAS PENALIDADES .

a) Aos. fomecedoresque descumprirem total ou.parcialmente os contratos celebrados coma.
Administração Pública Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da
licitação. serão aplicadas as sanções legais. .... . . .
b) O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativa aceitapelorepresentante.dó MuniCípiode Córreço Fundo; inclusive a entrega do produto em .
desacordo com as especiticações.alterações dequalidade,quantidade, rendimento, resguardados os
procedimentos legais pertnentes. poderá acarretar nas seguintes 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 temporária de parfíclpação .sm licitação com o MuniCípio de CÓRREGO FUNDO
pelo prazo de 05 (cinco) anos; , .' '., ." .. ' '.
4. Declaração de inidoneidade para, licitar ou contratar com a,AdtnihistraçãoPública, na forma
prevista no IncisO IV do art.a? da Lei 8.666/93, além do encamlnhamenío.ao Ministério Público '.
para aplicação das sanções .criminais .previstas nos artigos 89 a99da referida Lei, salvo
superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município;'

c) '.' A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui âpossibilidade da aplicação de outras,
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e
. danos causados à Administração;

T
d)'bA multa deverá ser,r~COlhdida1aOo(sdcof)red"~'PÚbliC?dSdo MunicíPidOdde~ÓdHREGO .FUNDO

d
,via ~f~tor de .' .."'~' '.'

ri utação, no prazo maxuno e .ez. Ias com osa contar a ata e recebimento anotiticação
enviada pelo Representante do Municlpiode CÓRREGOFUNDO. '.' .. ',' .•. ' . .
e) O valor da multa poderá. ser descontadona notafiscal ou crédito existente no Município de
CÓRREGO FUNDO,emfavor da licitante vencedora, sendocue.caso.o valor da multa sejá superiorao
crédito existente, a diferença será cobrada naforma da lei. .'

'f) A licitante que convocada dentro do prazo de validade desuaproposta não celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida ()U apresentar documentação falsa exigida, ensejar o
retardamento da execução do obj~to desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar-se de modo ínieõneo, ou cometer frsude fiscal,,Jicaráimpedidade licitar
e contratar com o Município de Córrego Fundo e será descredenciada do CRC Municipelo perío o. , cJ:yyr

. '/~~"

$. ~.



". ••..MliNICíplOOECo,~R~EGqrU~OO' -.'.' .:
CNPJ:.01:614.862/0001~771 Teléfax:(37) 3J22.9144 . .

Rua: 'Joàquim Gonç~IXéSd!lFonse~;,4~n:;'~Miz~~1B'~roaTdes'.
. CEP: 35.568-000 Icór~ego F~hc!ó~MirlaSGeràiS' .'

de 05 arios se credenciada for,' sem prejulzo das multas previstas neste edital, no cóntratoenas demais
cominações legais. . . .'. . ..... .
g)As sanções aqui" preelstassão independentes entre si 'podendo .ser .aplicadas .. isoladas ou
cumulativamente,' sem prejuízo de outras medidascablveis. .
h) Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado àl iCitan te vencedora o contraditório
e a ampla defesa.. . " . '. '. .'
i) Aplica-se no que couber, além dassànções acima, as.sançõesaorrânísíraüvas previstas na Seção
II,Capitulo IV da Lei 8.666/93; bemcomo aspenalidades prevlstasSeçào IJI;Capitulo IV daLeL8.666/93.

CLÁUSULA IX - DOREAJUSTAMENTODEPREÇOS .
," ," .

a) Os valores reqistradosnàAta de Registro de Preços serão fixos e irreajustáveis, no entanto, poderão'
ser revistos nos casos de fatos imprevisíveis, previsíveis, masdeconsequênciasincalculáveis, 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 da Ata de Registro'
de Preços, na forma do art. 65, II "d" da Lei 8.666/93, pára tanto, 'aseyentuaissollcitações deverão fazer-
se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imptevislvel ou previsível, porém de
consequênciasincalculávels. bein como de demonstração analítica de seu impacto nos custos da Ata de.
Registro dePreços. . '.. ,... '. ,.' .' ..... •... ... •• . .. " .... .
b) Excetuando-se oque dispõe a alínea anterior, o preço do objeto .da presente Ata de Registro de
Preços será fixo e irreaiustável." . . . '. ..'

-. . :", ".". .

CLAÚSULA X -DO CANCELAMENTO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS
.. . .

I. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:'
a) PelaAdmaisíração.quaado: ", .'
1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; , .
2. A detentora não assinara contrato no prazo estabelecido ea Administração não aceitar sua
jusHficativa; , . .' ."
3. A detentora der causa a rescisão administrativa' de contrato decorrente de registro de preços;
4. Em qualquer das hipóteses de inexecução teta' ou parcialde contrato tíecorrente de registro de
preços; ,
5. Os preçosreqisfrados se apresentarem superiores aos praticados nomercado:
6. Por razões déinteressepúblico devidamente demonslradaejusfiãcadas pela Administração;
7. A comunicação do cancelamento do. preço Jegistrado,noscasosprevistosnoedital, será' feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos autos '.
que deram origem ao registro de preços:". . .. , . '. .. ..' ~ ,.
8. No caso de ser íqnorado.jncerte ou inacessível o endereço da detentora, acomunicação será feira .:
P?r publica:9ão ~o Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado ópreço r~gistrado após 1 (um) ..' .
diada publlcaçao;. .' ., ': .; . .' '.. ". . .' .
11. Pelas detentoras; quando, Illediantesolicitação porescrito,comprovaremestar impossibilitadas de .
cumprir as exiqênciasdesta.Ata de Registroçle Preços: . '.. ,... ..' .' .
a) A soliCitação dasdeteritoras para cancelamento dos 'preçosreqistràdooeverá.ser.formulada co

, antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VIII, caso não aceita as razões do pedido. '

CLÁUSULA XI- DA AUTORIZAÇÃO PARAEMISSÃO DEOF



a) A entrega será na sede admlnlsírativa
Escolas indicadas,àmedida das necessidades, sendo que a de Compras emitirá, com
antecedência, "Ordem de Fornecimentó'Jnccando os quantitativos e a Secretaria solicitante enviará a
"OF" indicando o local para cada entrega. ". ..'
b) A (s) "Ordem de Fornecimento" - OFpoderá ser emitidaparae'ntr~gadepequenasougrandes
quantidades de produtos a depender da demanda de cadaunidadesolicitante,nãoexistindo limite de
valor mínimo para pedido devendo ser emitida umanota fiscal paracada"Ordem deFornecimento" - OF
emitida. .
c) Alguns prédios daAdministração Públicasão locadose as dependências de alguns órgãos podem
vir a ter seus endereços alterados .aolongo da vigência da Ata de Registro de Preços, os itens deverão
ser entregues nos respectivos endereços das unidades requisitantes, sem quaisquer ônus para 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 esse foro irrenunciáveí pela CONTRA TANTE,
diante do que. dispõe o art.1 09, mciso I, da Constituição Federal. As 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 acordocoma Lei 8.666193, suas alterações e demais
normas aplicáveis. . '. . .
c) As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta das seguintes dotações
orçamentárias consignadas no Orçamento do Município no exercício em.curso:

"".' .. ' ., •. .. ·.;i/'; ;;.;, .... ;',:' ••;:.:;:Seêrefána:MuniCipaldê·p6ras •.(' .:, .; iX.;e; ',.' "<.,;-1 .. ;:,\,.:>', ,c'ii

~ .. '

495 Ordinário .:'.

• s: .. f;',·" ··· -', i,..: ..•

3.42102 - SAUDE 15% . .. 431 148 -Transferência SUS AtençãoBásica - gTATB

365 102 - SAUDE 15% 383 102 - SAUDE.15% .'

406 102 -Implantação Manut..Unidade de Reabilitação. 414 102- SAUDE15%

480 150 -Transferência SUS Vigilância Sanitária 489 155 - Outras Transferência Estadual Saúde

". .. ,i·i. . ; , SécretariaMunicipal,de Políticas ~ociai~ .' .. " .. ; .•.~

701 IRecursos Ordinários 735 SCFV-;. .. ' ;;. ". '/,i :< ii i,:. ·iSeêret~rja.Municiparde·Edúcação ';.' " {':' :". .: .' ti

~g~lií~~\lir,§lf
137 Recursos Ordinários 224 Fundeb ~ 40 .' .

144 Recursos Ordinários 228 Fundeb -40 ••
..

148 Recursos Ordinários 243 Fundeb.- 40 .

152 Recursos Ordinários 247 Fundeb _40 .

162 Recursos Ordinários 254 Fundeb - 40 .

167 . Recursos Ordinários 281 QESE .'

171 Recursos Ordinários ..... 29.0 Recursos Ordinários .

0~175 .Recursos Ordinários '. 258 Fundeb - 40

194 Recursos Ordinários '. ' . ..... 329 QESE

199 Recursos Ordinários ..,' ." 284 QESE '.' ,
.~

203 Recursos Ordinários .. .. 331 QESE .....
"

., .Ó:

208 Recursos Ordinários . 297 Recursos Ordinários.

213 Recursos Ordinários 330 QESE

332 QESE 331 QESE ..... '.
215 FEB40 184 ENSINO 25%

189 ENSINO 25% 158 ENSINO 25%

154 ENSINO 25% 301 O,FNDE " .

~
328 O.FNDE . ' 325 O. FNDE .
220 FEB40 ..... 216 FEB40

... ../""'\....
~~(jf!/~.



:MÚNléíplooÊ CÓRREGÓhlN[)o';-:
CNPJ:01.614.8~2jooo1~nlr;lefax: (37)3322;9144." .'

Rua:JoaquimGonçalvesda Fonseca)94~MizaeIBern~~des .'..
. CEP:·35.568.00~1 CórregoFundo::.'MinàsGerài~ .. .

265 FEB40269ALlEOU.
". 270SEMIC.2980:FNOE

322 O. FNOE .

'. . Se:cret~ria",unii;ipal d.eCultura, Esporte aLazer ...., , . :' ,. .. .' .; ..
. ';i~'Fic!la ."'~~' Recu'n;O'ou i'ónléde Re{!iI'SÓ",o •. " " ~ :'1*,,'-''''"', F'icll~c . " ó'~Recug§ p" Fj)~ledeRêt~iá({= '~;">

625 Ordinário 644. '.- '.... '... Ordinárib
655 Ordinário

d) O detentor desta Ata de Registro de Preços se obriga a aceitar, nas mesmas condições da
proposta, os acréscimos. ou supressões do valor inicial atualizado do objeto do contrato, nos termos
do art65da Lei n08.666J93. '. . '. . .'.
elO detentor desta AtadeRegistro de Preços tem pleno conhecimento de todo o conteúdo do Termo
de Referência, bem como todos os ítense'anexos expressos noPregãoPresencialno04312018, a .'
eles -se obrigando .como se neste estivessem transcritos, .inclusivequanto.áobrlqatortedsde de
manter, durante todo o período de vigência destaAta, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação, de acordo com o
Art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

. . . .

E, por estarem assim justo~ e acordados; assinam as partes opre~enteinstrumento, emtrês vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também.subscrevem. '

CÓRREGO FUNDO/MG, 19 de outubro de 2018.
.' ,"

. .

Pregoeiro e Equipe de Apoio -Portaria nO 09512018: .

~

....

. . .

..... . .
Aline Patrícia daSilvelratéaí

Pregoeira

Juliana Costa Khouri
. EquipedeApoio

Município de CÓRRE O/MG '.
CNPJ: 01.614:862/0001"77
ÉricaMaria Leão Costa

Prefeita
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