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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019 
PROCESSO Nº27/2019 
PREGÃO PRESENCIAL DE RP Nº18 /2019 
 
 
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 Nº94, Bairro 
Centro, Serra Azul de Minas/MG, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal o Sr. Leonardo do Carmo Coelho, Inscrito no CPF sob o 
nº566.125.596-91,Portador da CI nº3.867.036, residente e domiciliado no 
referido município, 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 
empresa MERCEARIA MADECAPE LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
66.342.197/0001-55, situada na Rua São José, nº 326, Bairro Centro, 
Serro/MG, a seguir denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, neste ato representada por Ubiratan dos Santos Nunes, portador da 
Cédula de Identidade nº 3.278.424 e inscrito no CPF sob o nº 626.273.256-04 
classificada em 1º lugar, no Processo Licitatório nº 27/2019, na modalidade 
Pregão Presencial n º18/2019, do tipo menor preço, em regime de empreitada 
por preços unitários, nos termos das cláusulas e condições que seguem: 

I – OBJETO 

1.1. Constitui o presente objeto o Registro de preços para futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ELETRICO E 
ELETRONICO, MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, E 
MATERIAIS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO EM ATENDIMENTO AO 
SOLICITADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme especificações 
constantes no Anexo I deste Edital. 

1.2 – Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento 
contidas no Edital que precedeu a esta Ata de Registro de Preços, que dela 
fica fazendo parte integrante. Consideram-se registrados os preços da 
Detentora da Ata acima qualificado, no valor total estimado em R$ 46.231,41 
(quarenta e seis mil e duzentos e trinta e um reais e quarenta e um 
centavos), conforme quantitativos e valores abaixo especificados: 

CÓD. MATERIAL/SERVIÇOÇO UND  
MARCA 

 

QTDE 

 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

23045 

BATERIA PARA 

CALCULADORA L 1130 

Kit com 10 unidades 

KIT xia 2.0 8,00 16,00 

20338 

BOBINA DE PAPEL 

PARA IMPRESSORA . do 

aparelho BIO PLUS 200 

Unidade(s) bio 15.0 4,00 60,00 

23044 
BOMBA DE AR MANUAL 

DUPLA AÇÃO Volume de 
Unidade(s) vent 4.0 60,00 240,00 
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ar 4litros x 2, duplo volume 

de ar - bomba para colchoes, 

barcos e outros produtos 

infláveis de tamanho grande. 

Ação dupla- entrada de ar 

durante o movimento de 

subida e descida do cursor, 

infla e desinfla apenas 

mudando a conxão, 

mangueira com 4 bocais de 

tamanhos diferentes para ser 

usado em diferentes 

tamanhos de valvulas. 

Deplástico leve e 

resistente.Obs: Inclui agulha 

para inflar bolas esportivas, 

dimensão : +/- 48 cm. 

20083 

Caixinha de som para 

computador - Cor: Preto - 

Material: Plástico de alta 

resistência - Potência: 1 W 

RMS - Frequência de 

resposta: 70 Hz ~ 18 KHz - 

Alimentação: USB 5 V - 

Comprimento do cabo mini-

jack: 85 cm - Comprimento 

do cabo estéreo: 60 cm - 

Comprimento do cabo USB: 

90 cm - Dimensões: 6,2 / 8,5 

/ 18,9 cm (Prof / Larg / Alt)  

Unidade(s) mymax 3.0 24,30 72,90 

20088 
Cartucho HP DeskJet 2135 

colorido  
Unidade(s) hp 15.0 89,50 1.342,50 

20089 
CARTUCHO HP DESKJET 

2135 PRETO  
Unidade(s) hp 15.0 81,00 1.215,00 

14365 
CARTUCHO TONNER 

D101  
Unidade(s) chinamate 12.0 60,00 720,00 

20080 
Cilindro para impressora 

SHARP MX-M232D  
Unidade(s) sharp 1.0 300,00 300,00 

17356 

ENVELOPE PAPEL 

KRAFT FL, 80 G/M2, RPC 

PADRONIZADO, 280MM, 

BRANCA, BAIXO 

RELEVO, 200MM.  

Unidade(s) kraft 500.0 0,85 425,00 

20122 
EXTENSAO ELETRICA 

15 METROS  
Unidade(s) tigre 5.0 62,00 310,00 

20124 FITA CREPE VERDE Unidade(s) adere  10.0 2,95 29,50 
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19x50 

20126 
FITA DUPLA FACE 48 X 

30  
Unidade(s) adere 12.0 13,50 162,00 

20125 
FITA DUPLA FACE 50 X 

30  
Unidade(s) adere 12.0 14,12 169,44 

20327 

FITA PARA 

IMPRESSORA Modelo 

ERC-09 ou compativel 

Unidade(s) erc 12.0 23,21 278,52 

13357 

INDICE TELEFONICO 

COMERCIAL C/NO 

MINIMO 128 FLS  

UNID tilibra 1.0 40,50 40,50 

20087 
Kit 4tintas pra Epson L375 

L-375 Econtank 1000ml  
KIT multilaser 5.0 377,00 1.885,00 

20366 
LÁPIS BORRACHA Igual 

ou superior a Faber-Castell 
Unidade(s) sis 2.0 3,50 7,00 

20082 

Mouse Características: – 

Modelo: 

M100Especificações: – 

Resolução: 1000 DPI – 

Comprimento do cabo: 1,8 

metros – Conexões: USB – 

Tipo de mouse: Com fio – 

Sensor: Óptico – Indicado 

para: Desktops – Total de 

botões: 3 botões com Scroll 

– Rolagem multidirecional – 

Plug & Play Requisistos do 

Sistema: – Windows XP – 

Vista / 7 / 8 / 10 – Porta 

USB – Linux – Mac Peso 

178 gramas (bruto com 

embalagem)  

Unidade(s) mymax 4.0 25,00 100,00 

20035 

PAPEL TAMANHO A4, 

210 X 297MM PACOTE 

COM 500 FOLHAS, 

CAIXA COM 10 

PACOTES 

Caixa papex 96.0 208,00 19.968,00 

20135 
PASTA COM BOTAO 

HORIZONTAL  
Unidade(s) sis 50.0 3,40 170,00 

5893 PEN DRIVE 16 GB  unid verbatin 10.0 34,50 345,00 

19936 

PEN DRIVE 8 GIGAS plug 

e play compativel com 

windows, IOS e Linux, 

totalmente compativel com 

interface 2.0, memória 

regravável para armazenar 8 

Unidade(s) verbatin 20.0 30,00 600,00 
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gigas, todos os drives 

necessários 

20084 

Pendrive 32g Compatível 

com USB 1.1/2.0; Alta 

velocidade de transferência 

de dados; Sistema 

Operacional: Windows 98 / 

ME / 2000 / XP / Vista, Mac 

OS 9.0, Linux 2.4 e 

Superior; Peso: 9 gramas, 

Comprimento com ele 

aberto: 7,5cm; Comprimento 

com ele fechado: 5,5cm; 

Largura: 1,1cm  

Unidade(s) verbatin 4.0 63,00 252,00 

17416 

REGUA 30 CM de 

poliestireno cristal 

transparente. 

Unidade(s) sis 300.0 1,39 417,00 

20166 
REGUA TRANSPARENTE 

100 CM  
Unidade(s) sis 1.0 5,60 5,60 

20232 

ROTEADOR WIRELESS 

450 MBPS  COM 3 

ANTENAS  

Unidade(s) tp link 5.0 144,00 720,00 

20234 

SACO DE PAPEL 

BRANCO Medidas aberto: 

13,5cm de altura, 7,5cm de 

largura e 4cm na lateral. 

Embalagem com 500 

unidades. 

Pacote  20.0 37,50 750,00 

20233 
SWITCH COM 24 

PORTAS 10/100 MBS  
Unidade(s) mymax 3.0 358,00 1.074,00 

20081 

Teclado para computador 

Cor: Preto; Padrão: Abtn2; 

Teclas: 104; Conexão: Usb; 

Extensão Do Cabo: 1,5 

Metros;  Compatibilidade: 

Windows Xp / Vista / 7 / 8.  

Unidade(s) mymax 4.0 32,00 128,00 

19972 

TECLADO USB- 

INTERFACE USB, 

PADRÃO ABNT 2, COM 

NO MÍNIMO 105 TECLAS 

PADRÃO, SENDO 

OBRIGATÓRIO Ç  

Unidade(s) mymax 1.0 32,00 32,00 

23052 

TINTA PARA OINCEL 

ATOMICO cores: 

azul,vermelho e preto ,37ml 

Unidade(s) sis 5.0 4,49 22,45 

20231 TONER BROTHER DCP- Unidade(s) chinamate 20.0 80,00 1.600,00 
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8157DN  

17495 
TONER HP LASER JET 

1020  
Unidade(s) chinamate 20.0 40,00 800,00 

13225 TONER ML 2165  UNID chinamate 20.0 90,00 1.800,00 

17494 
TONER SAMSUNG ML 

1665  
Unidade(s) chinamate 20.0 70,00 1.400,00 

17492 TONER SCX-4200  Unidade(s) chinamate 20.0 48,00 960,00 

17430 

TONNER para 

multifuncional Brother DCP 

7055 

Unidade(s) chinamate 15.0 70,00 1.050,00 

17433 
TONNER para impressora 

Laser Jet P1005  
Unidade(s) chinamate 20.0 45,00 900,00 

17434 
TONNER para impressora 

Laser Jet P1102 W  
Unidade(s) chinamate 89.0 44,00 3.916,00 

20057 

TONNER para 

multifuncional RICOH SP 

377 SFNWX  

Unidade(s) chinamate 10.0 100,00 1.000,00 

20085 Tonner sansung ML2010  Unidade(s) chinamate 4.0 70,00 280,00 

20090 
TONNER SHARP MX-

M232D  
Unidade(s) chinamate 2.0 334,00 668,00 

VALOR TOTAL: 46.231,41 

II – DO GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATA  

2.1. O gerenciamento desta Ata caberá a Secretaria Municipal de 
Administração 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. 

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo 
Setor de Compras vinculado a Secretaria Municipal de Administração, 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 
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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/MG 
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 Autorizações 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/MG para a justa remuneração 
dos materiais, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preços. 
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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/MG através do setor ou secretaria 
requerente. 
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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. 

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. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de 
forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o 
transporte.  

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

7.7. 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. 

7.8. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários 
designados/informados pela Prefeitura Municipal de Serra Azulde Minas - MG, 
que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos de fornecimento 
quanto às especificações, quantidades e qualidade. 

7.9. 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. 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. 

7.10.11 - Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao material 
em decorrência do transporte. 

VIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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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; 

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. 
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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. 

9.13. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, 
realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

CNPJ: 18.303.230/0001-95 

Folha 

n°___ 

_______

____ 

Rubrica 

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. 
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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. 

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; 
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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 Administração 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(que regulamenta o SRP) 

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 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 
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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, 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 do 
Processo Licitatório nº 27/2019, seus Anexos e a Ata da Sessão Pública do 
Pregão Presencial. 

XV – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de 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/MG, 14 de junho de 2019. 

 

 

_______________________________________ 
Leonardo do Carmo Coelho 

Prefeito Municipal  

 

______________________________________ 
MERCEARIA MADECAPE LTDA ME  

Empresa Detentora 

Testemunhas: 

1. 
________________________________________________CPF:___________ 

2. 
_________________________________________________CPF:__________ 

 


