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Rubrica 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0032/ 2018 

PROCESSO Nº 0022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL DE RP Nº 0015/2018 

 

O Município de Serra Azul de Minas, inscrito no CNPJ sob o n. 18.303.230/0001-95 com 

sede na Av. Geraldo Gomes de Brito, N° 94, Bairro Centro, Serra Azul de Minas/MG, neste 

ato representado por seu Prefeito, o Sr. Leonardo do Carmo Coelho, nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2017, que 

regulamenta o SRP, e demais disposições legais aplicáveis, resolve registrar os preços 

apresentado pela LUCIANO ILUMINATO DE OLIVEIRA LOPES CPF 00163239630 ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 11.616.796/0001-28, situada na AV. MARIA DO AMPARO LAGES 

AGUIAR 131 , CENTRO, SERRA AZUL DE MINAS/MG, a seguir denominada DETENTORA 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representada por seu LUCIANO 

ILUMINATO DE OLIVEIRA LOPES, inscrito no CPF sob o nº 001.632.396-30, nos termos 

das cláusulas e condições que seguem: 

 

I – OBJETO 

1.1. Constitui o presente objeto o AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, 
FERRAMENTAS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO 
PELA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO., 
conforme especificações. 
1.2 – Consideram-se registrados os preços da Detentora da Ata acima qualificado, no valor 

total estimado em R$ 51.159,00 (cinquenta e um mil e cento e cinquenta e nove reais), 

conforme quantitativos e valores abaixo especificados: 

CÓD. MATERIAL/SERVIÇOÇO UND  
MARCA 

 
QTDE 

 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

20204 

CALIBRADOR DE PNEUS 
ELETRÔNICO 220V 
BLINDADO RESISTENTE 
A DIFERENTES CLIMAS  
Calibrador de pneus 
eletrônico M4000 box 
blindado resistente a 
diferentes climas e à 
chuva, funciona por ar 
comprimido ou nitrogênio. 
Entrada de 220V e pressão 
mínima de 0Lbs, pressão 
máxima de 145Lbs. 
Características de fluxo em 
pulsos.- Dimensões com 
suporte::: Largura 180 
mm:: Altura 250 mm:: 
Comprimento 125 mm- 
Especificações técnicas::: 
Calibragem de 0 até 145 
Lbs:: Resolução de 1/8 
Lbs:: Indicação de pressão 
em memória (para 

Unidade(
s) 

STOKAI
R 

2.0 630,00 1.260,00 
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conferência):: Início de 
operação automático ao 
engatar o bico na válvula 
do pneu:: Disparo do 
alarme da calibragem 
(BIP):: Tecla (+) e (-) 
aumentam e diminuem a 
pressão:: Tecla de leitura 
em bar:: Tecla de pneu 
vazio- Acompanha::: 08 
mts de mangueira:: 01 bico 
para enchimento:: 01 
suporte para mangueira 
(em nylon 66):: 01 Manual 
de instalação 

20213 

CAVALETE DE 2 
TONELADAS  Cavalete• 
Capacidade para elevar 
até 2 toneladas• Fabricado 
em material resistente de 
alta qualidade• Utilizado 
para sustentação de 
veículos• Centro 
fosfatizado com corpo 
laranja• Altura mínima: 300 
mm• Altura máxima: 500 
mm 

Unidade(
s) 

FORTE
G 

6.0 54,00 324,00 

20206 

CHAVE COMBINADA 
COM CATRACA SPEEDY 
12 PEÇAS DE 8 A 19 MM  
• Jogo de chaves 
combinadas Speedy• Com 
catraca• Tecnologia Suface 
Drive que evita que a 
cabeça do parafuso 
espane• Velocidade de 
catraca com a facilidade de 
acesso da chave fixa.• 
Material: Cromo-vanádio• 
12 peças compõe o jogo, 
sendo de medidas:- 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 mm 

JOGO 
BELZE
R 

3.0 294,00 882,00 

20215 

COLETOR DE ÓLEO 
VERMELHO 50 LITROS 
COM RODAS  Coletor de 
óleo com bacia coletora de 
altura regulável- 
Reservatório em aço com 
capacidade de 50 litros- 
Equipado com carrinho 
reforçado de duas rodas- 

Unidade(
s) 

COBEL 2.0 316,00 632,00 
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Dimensões::: Largura: 440 
mm :: Altura: 1300 mm 

20191 

CONJUNTO PRÁTICO DE 
SOLDA E CORTE 
OXIGÊNIO/ACETILENO  
Descricao produto• 
Conjunto montado de 
equipamentos, onde basta 
carregar os cilindros de 
gases e iniciar a operação• 
Ideal para aplicações onde 
é importante a mobilidade 
do operador e versatilidade 
do serviço• Composto por:- 
1 Cabeça cortadora CO 
201- 1 Maçarico de solda 
WH 201N- 3 Extensões de 
solda 201 (4, 6 e 9)- 1 
Maleta plástica (430 x 320 
x 120 mm)- 1 Chave de 
boca mult. 1.1/8”, 1”, 3/4” e 
11/16”- 1 Cilindro AC (1,25 
kg) (Acetileno)- 1 Cilindro 
de OX (1 m³) (Oxigênio)- 1 
Regulador MD 1,5 AC- 1 
Regulador MD 10 OX- 1 
Bico corte 1502#04- 4 
Válvulas corta fogo- 3 
Metros de mangueira 
conjugada e montada- 1 
Acendedor- 1 Carrinho 

Unidade(
s) 

CONDO
R 

2.0 2.365,00 4.730,00 

20199 

CORTADOR DE AZULEJO 
100CM HD 1000 
informações do 
produtoCortador 
Profissional HD 1000 
Cortador manual para 
pisos cerâmicos e 
porcelanatos até 100 cm. 
Código de Fábrica: 60.190 
Para azulejos até 100cm 
Corta até 2cm de 
espessura Corta na 
diagonal até 70cm Peso: 
10KG 

Unidade(
s) 

THOPS
ON 

3.0 252,00 756,00 

20212 

DESCOLADOR 
PNEUMÁTICO DE PNEUS 
COM ARO 13 ATÉ 17,5 
POL  - Equipamento de 
simples operação e baixa 
manutenção- Descola 
pneus de aro 13” até 17,5”- 

Unidade(
s) 

VILUZ 2.0 1.540,00 3.080,00 
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É necessário 
aproximadamente 90 à 120 
Lb. de ar comprimido- 
Apenas 3 peças de 
reposição: mola, gaxeta e 
válvula- Altura pistão: 
260mm- Dimensões: 350 x 
500 mm- Compressor 
ideal: 120 Lbs 

20202 

ELEVADOR 
AUTOMOTIVO 
MONOFÁSICO 
VERMELHO DE 2,5 
TONELADAS  • Elevador 
Automotivo Monofásico • 
Com a mais elevada 
tecnologia e absoluta 
segurança, pois é acionado 
com motor elétrico, que 
gira dois fusos 
simultaneamente, elevando 
o conjunto móvel, que tem 
ao centro em sistema de 
porcas, sendo uma de 
segurança, e outra de 
trabalho• As colunas 
possuem dispositivos 
limitadores de altura, 
desligando o motor assim 
que o conjunto móvel 
atingir seus limites, 
superior e inferior aos fins 
de curso• Este Elevador 
Possui Sistema de 
Segurança, que mostra 
quando a porca de trabalho 
apresenta desgaste, sendo 
que o lado em que ocorreu 
a danificação terá seu 
trabalho interrompido• 
Braços de Sustentação 
Com Regulagem de Altura• 
Apoio de Borracha 
Antiderrapante• Chave 
Para Operação Manual do 
Elevador no caso de falta 
de Energia• Elevação Por 
Sistemas de Fusos com 
Roscas e Transmissão por 
correntes e Engrenagens• 
Lubrificação com depósito 
de Graxa Blindado • 

Unidade(
s) 

MAQUI
NA 
RIBEIR
O 

2.0 7.650,00 15.300,00 
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Especificações Técnicas:- 
Capacidade de Elevação: 
2500 kg- Altura das 
Colunas: 2600 mm- 
Dimensões da Base: 1450 
mm x 3280 mm- Largura 
Total dos Braços Abertos: 
2600 mm- Distancia entre 
as Colunas: 2740 mm- 
Altura de Elevação do 
Chassi ao Piso: 1850 mm- 
Tempo de Elevação: 55 
Segundos- Motor Elétrico 
de 4CV - 4 Polos - 220V 
com inversor de frequência 
digital 

20187 

ESMERILHADEIRA 
ANGULAR 4-1/2 POL. 
850W 110V  Descricao do 
produtoEsmerilhadeira 
angular conhecida como 
rebarbadora. Ferramenta 
com dupla isolação. Ideal 
para esmerilar, aparar 
rebarbas e cortes e 
desbaste em m- 
Esmerilhadeira compacta- 
Design ergonômico- Fácil 
manuseio- Ferramenta 
com dupla isolação- Motor 
de alta potencia- Ideal para 
esmerilar, aparar rebarbas 
e cortes e desbaste em 
metais- Especificações 
técnicas :: Potencia: 
850W:: Tensão: 110 V :: 
Velocidade sem carga: 
11000/mim:: Diâmetro do 
disco: 115mm (4-1/2"):: 
Dimensões: 276 x 130 x 
111 mm:: Peso: 2 kg- 
Acessórios:: Punho lateral:: 
Protetor :: Chave de pino 

Unidade(
s) 

MAKITA 3.0 230,00 690,00 

20183 

ESPATULA DE 
BORRACHEIRO 24 CM  
Espátula chata• Para 
veículos leves, muito 
utilizado em borracharias e 
auto centers• Para 
desmontar e montar 
pneus• Comprimento: 24" 
(610mm) 

Unidade(
s) 

LOYAL 5.0 45,00 225,00 
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20210 

ESTETOSCÓPIO PARA 
MECÂNICO  O 
estetoscópio e muito 
utilizado para localizar com 
precisão ruídos: em 
motores, rolamentos, 
tencionadores e 
etc.Acompanha Haste 
prolongadora 

Unidade(
s) 

STANL
EY 

4.0 25,00 100,00 

20205 

JOGO CHAVE BIELA 
TIPO L COM 12 PEÇAS  
Produzida em aço 
especial;• Niquelado e 
cromado;• Medidas iguais 
dos dois lados;• Cabeças 
de perfil cônico;• Aplicação 
indicada para aperto e 
desaperto;• Utilizado em 
porcas e parafusos 
sextavados.• Contém 12 
peças sendo::: 8 - 9 - 10 - 
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19mm. 

JOGO 
ROBUS
T 

3.0 191,00 573,00 

20207 

JOGO DE CHAVES DE 
FENDA E PHILLIPS 7 
PEÇAS  Jogo de chave de 
fenda/phillips é composta 
por 7 peças, sendo 4 
chaves de fenda e 3 
chaves phillips. Haste 
forjada em aço cromo 
vanádio com acabamento 
cromado. Cabo 
ergonômico rígido e 
resistente injetado em PVC 
na cor verde transparente. 
Possui ponta preta 
magnetizada 
proporcionando resistência 
e praticidade. Jogo de 
chaves de fenda e phillips- 
Cabo ergonômico rígido e  
resistente injetado em PVC 
na cor verde transparente- 
Haste forjada em aço 
cromo vanádio com 
acabamento cromado- 
Possui ponta preta 
magnetizada 
proporcionado resistência 
e fazendo com que não 
perca o parafuso 

JOGO IRWIN 6.0 40,00 240,00 
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facilmente- Uso 
profissional Jogo composto 
por 07 chaves, com as 
seguintes medidas::: 04 
Fendas simples, sendo: # 
1/8 x 3” (3,5 x 75 mm) # 
3/16” x 4” (5 x 100 mm) # 
1/4” x 5” (6 x 125 mm) # 
5/16” x 8” (8 x 200mm):: 03 
Fendas cruzada (phillips), 
sendo: # 3/16” x 3” (PH1 x 
75 mm) # 1/4" x 5” (PH2 x 
125 mm) # 5/16” x 8” (PH8 
x 200 mm) 

20164 

JOGO DE FORMÕES (4 
PEÇAS) PARA 
ENTALHAR MADEIRA: 
NOS TAMANHOS:   1” , 
3/4”, 1/2”, E 3/8”.  

JOGO 
PAÇET
A 

2.0 81,00 162,00 

20184 

KIT REPARO PARA 
PNEUS SEM CÂMARA  
Descrição do produto Kit 
reparo para pneus sem 
câmara• Cabos cromados• 
1 agulha para aplicar 
remendo• 1 agulha 
Escariadora 

KIT VILUZ 5.0 46,00 230,00 

20176 

LAVADORA 
MONOFÁSICA MOTOR 
3CV / 220V PRESSÃO  
Especificações Técnicas::: 
Motor: 3 cv 220V :: 
Pressão: 870 lbf/Pol² :: 
Vazão: 17 l/min :: Bomba: 
Com pistões revestidos em 
cerâmica:: Para Limpeza 
pesada e longas jornadas 
de trabalho:: Bomba; com 
pistões de cerâmica, de 
alta resistência ao 
desgastes:: Cabeçote: Em 
alumínio injetado:: 
Mangueira de alta pressão 
com 10 metros trama de 
aço:: Conexão de 
mangueira com rosca:: 
Visor de nível de óleo:: 
Bico regulavel curto 

U 
JACTO
R 

2.0 3.133,00 6.266,00 

20181 

MACACO HIDRÁULICO 2 
TONELADAS TIPO 
JACARÉ COMPACTO 
RODA DE PU   Descrição 

Unidade(
s) 

MARC0
N 

2.0 832,00 1.664,00 
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do produto • Capacidade: 2 
Toneladas Tipo: jacaré 
compactado• Roda de PU• 
Projetado para uso em 
superfícies duras e planas• 
Válvula de alivio• Ideal 
para levantar e baixar 
veículos para pequenas 
manutenções• 
Especificações Técnicas:• 
Comprimento do Braço: 
395 mm• Largura: 290 mm• 
Altura Mínima: 110 mm• 
Altura Máxima: 465 mm 

20211 

MANGUEIRA ESPIRAL 
EM POLIAMIDA AZUL DE 
15 METROS - 1/4 POL   
Modelo: ARC-MEPA-15-
1/4- Mangueira espiral- 
Cor: Azul- Fabricada em 
PA (poliamida)- Equipada 
com conexões NPT nas 
duas extremidades- Por ter 
formato espiral, 
proporciona praticidade de 
manuseio e melhor 
organização- 
Comprimento: 15 metros- 
Encaixe: 1/4"- Aplicação::: 
Em postos de serviços, 
oficinas mecânicas, 
concessionárias de 
veículos leves e pesados:: 
Utilizado em equipamento 
pneumáticos, linhas de 
lubrificação, ar ou 
refrigeração na aplicação 
de produtos químicos ou 
solvente etc 

Unidade(
s) 

ARCON 10.0 42,50 425,00 

20192 

MARTELETE 
DEMOLIDOR A 
GASOLINA 1.7KW 55J 
52CC  Descrição do 
produtoEquipados Com 
Motor Nagano Conhecidos 
Por Sua Alta Confiabilidade 
Baixa Manutenção E 
Grande Disponibilidade De 
Peças Os Marteletes 
Demolidores A Gasolina 
Nagano Está Disponível 
Com Sistema Antivibratório 

Unidade(
s) 

TRAMO
NTINA 

2.0 2.012,00 4.024,00 
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E Design Ergonômico Para 
Operação Confortável Com 
Menor Esforço E Grande 
Produtividade.Dados 
Técnicos Tipo De Motor 
Dois Tempos Cilindro 
ÚnicoCilindradas 52 
CcCombustível Gasolina 
Misturada ( 251 
)Capacidade Máxima Do 
Tanque De Combustível 
1.7 L Potência Máxima E 
Velocidade 1.7w/6500r/Min 
Torque Máximo E 
Velocidade 
2.5n.M/5000r/MinTaxa De 
Consumo 0.8 
L/HFrequência De Impacto 
700~1500 BpmForça Do 
Impacto 25~55 JPeso 
20.50 KgÍtens Inclusos 1 
Ponteira Hexagonal - (30 X 
400 Mm) 1 Talhadeira 
Hexagonal - (30 X 400 
Mm)  

20216 

MORSA/ TORNO LINHA 
PROFISSIONAL NÚMERO 
6   Morsa linha profissional 
número 6• Aplicações: 
indústrias, ferramentarias, 
oficinas, serralherias, 
construção civil, etc.• 
Largura do mordente: 152 
mm• Abertura máxima: 152 
mm• Dimensões:- 
Comprimento: 380 mm- 
Largura: 152 mm- Altura: 
160 mm• Composição: 
ferro nodular FE 42012• 
Acabamento: pintura a pó 
eletrostática texturizada 

Unidade(
s) 

MARCO
N 

4.0 252,00 1.008,00 

20185 

MOTO ESMERIL 6 POL. E 
368 WATTS - BIVOLT  
Descricao do produto• 
Moto esmeril • Utilizado 
para trabalhos de desbaste 
e afiação de peças• 
Ferramenta produzida e 
testada conforme normas 
específicas• Carcaça em 
ferro fundido, base em 
alumínio• Possui bases de 

Unidade(
s) 

TRAMO
TINA 

2.0 228,00 456,00 
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apoio ajustáveis para 
manter a peça mais firme 
durante o 
desbaste/afiação• 
Regulagem de altura e 
inclinação do protetor 
ocular contra faíscas• 
Acompanha: - Bases de 
apoio ajustáveis- Protetor 
ocular contra faíscas 
ajustável- 1 Rebolo para 
afiação- 1 Rebolo para 
desbaste- Manual de 
instruções• Especificações 
técnicas:- Tensão: Bivolt 
(chave seletora 110/220 
Volts)- Diâmetro do rebolo: 
6" - Diâmetro do eixo: 1/2"- 
Espessura do rebolo: 20 
mm- Potência útil: 200 
Watts- Potência nominal: 
368 W (1/2 cv)- 
Frequência: 50/60 Hz- 
Rotação: 3.580 RPM/min-¹ 

20209 

PAQUÍMETRO 
ANALÓGICO EM AÇO DE 
ATÉ 6 POL  Paquímetro 
universal analógico• 
Capacidade de medição: 
De 0 a 150 mm• 
Graduação:1/128" 0,05 
mm• Exatidão: 
Aproximadamente 0,08 
mm 

Unidade(
s) 

ZASS 4.0 84,00 336,00 

20197 

PLAINA ELÉTRICA 82MM 
500W 110V  Plaina elétrica 
é um produto destinada ao 
aplainamento de madeira. 
Plaina com ângulo e 
formato do punho de fácil 
pegada, manuseio, 
transporte e excelente 
precisão no corte. Retira 
até 1mm por cada 
passada, possibilitando 
maior precisão e 
velocidade de corte. Ideal 
para rebaixos em madeira 
e quebra de canto vivo.- 
Descrição Técnicas::: 
Potência 500 W:: Tensão: 
110V:: Tamanho da faca: 

Unidade(
s) 

MAKITA 3.0 490,00 1.470,00 
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82mm (3-1/4"):: 
Profundidade de corte para 
passada: 1mm (1/32"):: 
Rotações por minuto: 
16.000RPM:: Dimensões 
(CxLxA): 285 x 157 x 
160mm:: Peso 2,7 kg- 
Acompanha::: Faca:: 
Conjunto afiador de facas:: 
Chave 

20178 

PROPULSORA 
PNEUMÁTICA DE GRAXA 
PARA BALDE DE 200 KG  
- Especificações Técnicas:• 
Propulsora pneumática 
para graxa• Tipo aspirante 
premente, com motor 
pneumático alternativo de 
3"• Possui distribuidor de 
ar totalmente metálico• 
Dispositivo anti stoll• Bloco 
em ferro nodular• Relação 
de pressão 50 : 1• Pressão 
máxima de trabalho de 
7000 psi e vazão de 500 
gramas de graxa por 
minuto• Bomba projetada 
para utilização em 
tambores de graxa de 200 
kg e para tanto equipado 
com tampa metálica para 
adaptação em tambores 

Unidade(
s) 

COBEL 2.0 1.579,00 3.158,00 

20214 

SACA FILTRO DE ÓLEO 
DO PALIO (LINHA FIRE) 
ABERTURA MÁXIMA DE 
70 MM  

Unidade(
s) 

RAVEN 6.0 28,00 168,00 

20163 

TUPIA LAMINADORA 
6MM 710W 110V   Tupia 
desenvolvida com alta 
tecnologia para 
proporcionar qualidade e 
alto desempenho. Motor 
com dupla isolação para 
garantir maior segurança 
durante o manuseio. 
Possui controle eletrônico 
de velocidade, velocidade 
variável e partida suave.  
Acessórios: PinçasGuia 
padrão Base padrão,  
Conjunto de guia reta 
Adaptador para 

Unidade(
s) 

MAKITA 1.0 652,00 652,00 
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coletorEspecificações 
técnicas Tensão: 110V 
Potência : 
710WCapacidades : Fresa 
de 6mmRotações por min.: 
10.000 - 
30.000Dimensões: 89 x 89 
x 200 mmPeso : 1,8 Kg 

20180 

VALVULA DE CONTROLE 
DE GRAXA 1/4  Descrição 
do produto • Válvula de 
controle de graxa Tipo 
revólver• Usada em 
conjunto com propulsoras 
pneumáticas. • Capacidade 
de vedação de 10.000 psi• 
Completa com extensão 
rígida modelo 2041 • 
Acoplador hidráulico 
universal modelo 2031• 
Conexão de entrada fêmea 
fixa 1/8" NPT 

Unidade(
s) 

COBEL 2.0 74,00 148,00 

20182 

VULCANIZADOR DE 
PNEUS FIXA 
AUTOMÁTICO 220V  
Descricao do produto• Sua 
principal característica é 
recuperar pneus com 
pequenos cortes com 
segurança e qualidade• 
Produzido em ferro nodular 
de alto grau de dureza• 
Controle automático de 
temperatura• 
Especificações Técnicas:- 
Voltagem: 220V- 
Resistências: 2- Consumo 
de energia: 3,5 Kw/h- 
Temperatura do conjunto 
de calor: 150°C 

Unidade(
s) 

VILUZ 2.0 1.100,00 2.200,00 

VALOR TOTAL: 51.159,00 

 
 

 

II – DO GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATA  

2.1. O gerenciamento desta Ata, caberá a Secretaria Municipal de  Serra Azul de Minas por 

meio do Setor de Compras, que juntamente com o responsável ou pessoa indicada pela 

secretaria solicitante dos produtos que efetuará o recebimento e a conferência quanto a sua 

correta especificação e atendimento ao item 1.2. 
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2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo Setor de 

Compras vinculado a Secretaria Municipal de Serra Azul de Minas, assim como as demais 

Secretarias municipais que requisitarem os produtos. 

2.3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para solicitações do 

respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

2.4.Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 

Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem. 

2.5. As aquisições ou contratações adicionais durante a vigência da ata de registro de 

preços, por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 3 (três) vezes os quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.                         

2.6.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 

na totalidade, a 9 (nove) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

 

III - DA AQUISICAO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As solicitações decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento ou documento equivalente para licitante vencedora 

pela Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas através do setor ou secretaria requerente. 

3.2. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentárias 

do presente exercício e do exercício seguinte sendo aquelas descritas nas ordens de 

Fornecimento. 

 

IV – DOS PREÇOS 

4.1. Os preços a serem pagos à Detentora, serão conforme a classificação do Pregão 

Presencial que a antecedeu, sendo que serão os vigentes na data da “Requisição/Pedido”, 

independentemente da data de entrega dos produtos. 

4.2. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

entrega dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços. 

4.2.1. Os produtos com seus respectivos valores registrados integram a presente Ata de 

Registro de Preços em seu anexo ÚNICO. 

4.3. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo 

fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro de Preços, incluído frete até os 

locais a serem designados pelo Município. 

 

V - REAJUSTES/REVISÕES DOS PREÇOS 

5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Serra Azul de Minas para a justa 
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remuneração dos materiais, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preços. 

5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes, 

para mais ou menos, conforme o caso. 

5.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, este 

deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de 

apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior 

e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, 

bem como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição e de serviços) 

que comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas condições inicialmente 

avençadas. 

5.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de SERRA AZUL DE 

MINAS-MG, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

Registro de Preços, sem prejuízo da Municipalidade. 

5. 5. Fica facultado ao Município de Serra Azul de Minas - MG, realizar ampla pesquisa de 

mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a 

decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor Registrado. 

5.6. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após analise 

técnica e jurídica do Município de SERRA AZUL DE MINAS-MG, porém contemplará as 

entregas realizadas a partir da data do recebimento do pedido de reajuste. 

5.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o 

Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão 

realizados aos preços vigentes. 

5.6.2. Após a autorização de reajuste pelo município, será lavrado termo Aditivo com os 

novos preços a serem praticados. 

 

VI - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura. 

 

VII –DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1. As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento para licitante vencedora pela Prefeitura Municipal de 

SERRA AZUL DE MINAS através do setor ou secretaria requerente. 

7.2. A empresa contratada deverá entregar os materiais/produtos nas condições e 

especificações constantes no Edital em especial o Termo de Referência e na Proposta 

Vencedora. 

7.2.1. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a descrição 

do objeto constante na Nota de Empenho e/ou OF (Ordem de Fornecimento), prevalecerá, 

sempre, a descrição do edital. 

7.3. Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora deverá entregar os 

produtos em um prazo máximo de 05 (cinco) dias. Sendo o pedido realizado de acordo com 

a demanda da Secretaria/setor solicitante. 
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7.4. Todos os produtos devem estar em perfeitas condições de consumo e com data de 

fabricação o mais próximo possível da data de entrega, garantindo assim que a 

CONTRATANTE disponha de um prazo de utilização extenso. 

7.5. Todos os produtos devem atender às normas e leis vigentes. 

7.6. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a 

permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.  

7.7. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para o 

Município 

7.8. No fornecimento dos produtos licitados, a Contratada/Detentora deverá manter-se em 

dia com todas as normas que regulam a atividade, sob pena de rescisão contratual e 

aplicação das penalidades cabíveis. 

7.9. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários 

designados/informados pela Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS - MG, que 

rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos de fornecimento quanto às 

especificações, quantidades e qualidade. 

7.10. A Contratada/Detentora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier 

a ser recusado, sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

7.10.1. No momento da entrega o material que apresentar qualquer imperfeição ou estar em 

desacordo com o solicitado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

contados da comunicação feita pelo setor requisitante. 

7.11 - Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao material em decorrência 

do transporte. 

 

VIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data final do período 

de adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contrato, em caso de entrega única. 

§ 1° - O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal de venda e 

dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado e a apresentação das 

respectivas notas fiscais. 

§ 2° - Os preços poderão ser corrigidos a cada trimestre, conforme estabelecido no 

instrumento convocatório.  

§ 3° - Em caso do proponente não enviar nova tabela a cada trimestre, fica tendo 

validade à tabela anterior. 

§ 4° A existência deste certame não obriga a Administração a adquirir todas as 

mercadorias objeto dessa contratação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao contratado do registro 

preferência em igualdade de condições. 

8.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da 

data em que estas forem cumpridas.  

8.3. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a seguinte 

documentação:   

8.3.1. Cópia da requisição do fornecimento do material; 

8.3.2. 1ª via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura; 

8.3.3. Fatura, no caso de Nota Fiscal; 
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8.3.4. Cópia reprográfica da Nota de Empenho; 

8.3.5. Na hipótese de existir nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) 

deverá(ão) acompanhar os demais documentos. 

8.4. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem 

de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para 

com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma 

optar pela rescisão contratual. 

8.5. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da 

data em que estas forem cumpridas.  

8.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, 

nem implicarão na aceitação dos materiais. 

8.7 - Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos 

da legislação específica aplicável. 

 

IX - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA/DETENTORA 

9.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas 

neste instrumento. 

9.2. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros 

de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder 

Público; 

9.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local 

determinado pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento; 

9.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite 

o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessários à Contratante, em até 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a 

entrega; 

9.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o 

pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e 

quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, 

registros e demais atos pertinentes. 

9.6. Permitir o acesso à documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão 

concedentes de Convênios. 

9.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham 

a sofrer seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, 

ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu 

nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento dos produtos. 

9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

9.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA. 

 

 

9.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação 

exigidas para contratação, previstas na legislação em vigor. 
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9.13. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato ou Ata de RP, conforme estabelecido no §1º do artigo 65. 

9.14. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços. 

 

 

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/PREFEITURA 

10.1. Receber e conferir os produtos quando da entrega pela Contratada; 

10.2. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos produtos por ela 

(Contratada/Detentora) fornecidos. 

10.3. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento. 

10.4. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do produto 

fornecido pela Contratada para fins de verificação de qualidade. 

10.5. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou 

defeitos encontrados. 

10.6. Observar o disposto no Edital do Pregão Presencial. 

XI - PENALIDADES 

11.1. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, no Edital de 

Licitação que precedeu esta Ata e demais normas pertinentes, a Detentora estará sujeita às 

penalidades abaixo discriminadas: 

11.1.1. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o Termo de 

Contrato, quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 

20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da contratação; 

11.1.1.1. Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver 

impedida de assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não 

apresentação dos documentos devidamente atualizados quando solicitado. 

11.1.2. Multa por dia de atraso na entrega do material programado: 1,0% (um por cento) por 

dia sobre o valor da quantidade entregue com atraso, até o máximo de 10 (dez) dias; A 

partir desta data será considerado o atraso como inexecução parcial ou total do ajuste, 

conforme o caso, observado o disposto na Cláusula 9.1 desta Ata de R.P., incidindo as 

consequências legais e contratuais daí advindas. 

11.1.3. Multa pela entrega de material em desconformidade com as condições desta Ata: 

15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor do material a ser entregue, 

independentemente da obrigação de trocá-lo. 

11.1.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual e/ou exigência da Unidade 

Requisitante: 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 

11.1.5. Multa pela inexecução parcial da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor 

da parcela inexecutada, ou sobre o valor da quantidade executada com atraso superior a 10 

(dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias; a partir desta data será considerado como inexecução 

total do contrato. 

11.1.6. Multa pela inexecução total da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o seu 

valor; 

11.1.7. Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de 

SERRA AZUL DE MINAS-MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, por falha ou fraude na 

execução do objeto do contrato. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.303.230/0001-95 

Folha 

n°___ 

________

___ 

Rubrica 
11.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

11.3. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor 

devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura 

Municipal de SERRA AZUL DE MINAS -MG. Não havendo pagamento pela empresa, o valor 

será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 

XII - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas 

detentoras, o contraditório e a ampla defesa quando: 

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e 

da legislação, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos 

ajustes dela decorrentes; 

12.1.2. A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata 

de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável; 

12.1.3. A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-

se superiores aos praticados no mercado; 

12.1.4. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração. 

12.2.A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por 

outro tipo de aviso. 

12.2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes 

consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

12.3. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a 

rescisão dos contratos em geral. 

XIII - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 

13.1. Caberá à Secretaria Municipal de Serra Azul de Minas por meio do Setor de Compras, 

o gerenciamento, a administração e o controle do Sistema de Registro de Preços devendo 

proceder conforme Decreto Municipal N°005/2017. 

 

13.2. A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular da 

Pasta à qual pertencer a setor Requisitante, ou pela autoridade por ele delegada, ficando o 

setor responsável pelo cumprimento das disposições da presente Ata, bem assim da estrita 

observância das normas aplicáveis à matéria. 

13.3. O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá a mesma regra. 

 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica 

para a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo assegurada ao detentor do 

registro de preços a preferência em igualdade de condições. 

14.2 - A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Departamento de 

Compras e Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, 

sendo sua obrigação manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em 
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compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação que a precedeu. 

14.3 – Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as 

cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 

elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços. 

14.4 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões 

obedecerão ao Decreto N° 005/2017(SRP), Lei Federal nº 8.666/93, demais normas 

complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução 

dos contratos e especialmente aos casos omissos. 

14.5 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação nº 

0015/2018, seus Anexos e a Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial. 

XV – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca do Serro, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta 

cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de 

Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 

testemunhas. 

 

Serra Azul de Minas, Segunda-feira , 16 de Abril de 2018 

 

 

 

 

 

_____________________________                                       

Leonardo do Carmo Coelho                          

Prefeito Municipal                                                                   

 

 

____________________________ 

LUCIANO ILUMINATO DE OLIVEIRA LOPES CPF 00163239630 ME 

LUCIANO ILUMINATO DE OLIVEIRA LOPES 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1. ____________________________________________CPF:_________________ 

 

2._____________________________________________CPF:_________________ 


