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Ata de Registro de Preço n.º 057/2015 

 Processo Administrativo n.º 148/2015 

Pregão Presencial n.º 077/2015  

Validade da Ata: até 29/12/2016 

 

 Aos trinta dias do mês de dezembro de 2015, o MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, 

Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ n.º 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui 

Barbosa, 40, Centro, Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor 

Prefeito, João Carlos Minchillo, Gestão Administrativa 2013/2016, brasileiro, casado, 

empresário, residente e domiciliado na Rua Júlio Tavares, n.º 1.131, nesta cidade, portador 

do CPF/MF n° 012.582.906-00, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE com sede na Praça Rui 

Barbosa, n.º 40, Centro, inscrito no CNPJ n.º 12.356.128/0001-71, neste ato representado 

por sua Gestora, Carmen Elena da Silva, portadora do RG nº M - 6.517.038 (SSPMG) e do 

CPF/MF n° 587.810.726-00, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede 

na Av. Deputado Humberto de Almeida, nº 85, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 

13.446.904/0001-97, neste ato representado pela Gestora Senhora Regina Aparecida 

Marques Pereira, portadora do CPF/MF n° 962.571.806-00 e RG nº 24.531.905-0 (SSPSP), 

a SECRETARIA DO EXECUTIVO, representada pelo Senhor Chefe de Gabinete Carlos 

Aureliano Fávero, portador do CPF/MF n° 192.415.186-34 e RG nº 6.819.204 (SSPSP), o 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representado por sua diretora 

Senhora Maria Helena Pereira Dias, portadora do CPF/MF n° 147.718.026-53 e RG nº 

4.397.392 (SSPSP), DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, neste ato 

representado por seu diretor Senhor Wagner Luis dos Santos, portador do CPF/MF n° 

086.967.176-60 e RG nº MG 13.657.384 (SSPMG), DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA, neste ato representado por seu diretor Senhor Luiz 

Antônio da Silva, portador do CPF/MF n° 447.833.026-34 e RG nº 13.462.699 – (SSPSP), 

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, neste ato representado por seu diretor 

Alberto Cláudio Emiliano, portador do CPF/MF n.º 606.917.946-34 e RG n.º 16.421.353 – 

(SSPMG) e o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, nos termos do 

estabelecido pela Lei nº 10.520/02, Decretos 1.064/02 e 1.333/06; Lei Complementar nº 

123/2006, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, além das demais disposições legais 

aplicáveis e do disposto no Edital, a seguir denominados Município, resolve registrar os 

preços das empresas abaixo identificadas, a seguir denominadas simplesmente 

FORNECEDORES, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento. 

 

FORNECEDOR: COMERCIAL INFOMED LTDA-ME, com sede na Rua João Pimenta, nº 

164, São Benedito, Passos/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.910.017/0001-25, neste ato 

representada pelo Senhor Gilson de Matos Leite, residente em Passos/MG, portador da 

Carteira de Identidade n.º M-4.186.348 SSP/MG e CPF n.º 749.239.356-34; 

FORNECEDOR: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA-ME, com sede na Rua Sete de Setembro, 130-A, Centro, Passos/MG, inscrita no 

CNPJ sob o nº 09.012.033/0001-26, neste ato representada pelo Senhor José Marcio 

Machado, residente em Passos/MG, portador da Carteira de Identidade n.º M-4.879.859 

SSP/MG e CPF n.º 677.028.136-87; 
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FORNECEDOR: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR-ME, com sede na Praça 

Monsenhor Messias Bragança, nº 25, Centro, Passos/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.944.581/0001-70, neste ato representada pelo Senhor Jorge Luiz Marques Dias, 

residente em Passos/MG, portador da Carteira de Identidade n.º M-8.825.658 SSP/MG e 

CPF n.º 044.404.606-23; 

FORNECEDOR: FÊNIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA-EPP, com sede na Av. 

Geraldo Potiguara Silveira Franco, nº 790, Parque das Empresas, Mogi Mirim/SP, inscrita no 

CNPJ sob o nº 02.917.511/0001-06, neste ato representado pelo Senhor Luiz Roberto Nucci 

Juliani, residente em Mogi Mirim/SP, portador da Carteira de Identidade n.º 26.665.499-X 

SSP/SP e CPF n.º 217.813.058-54; 

FORNECEDOR: FILIPE MOISES GARCIA-ME, com sede na Rua Gustavo Beck, nº 339, 

Parque Paineiras, Artur Nogueira/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.034.870/0001-84, neste 

ato representado pelo Senhor Gelcio Moises Garcia, residente em Artur Nogueira/SP, 

portador da Carteira de Identidade n.º 25.000.830-0 SSP/SP e CPF n.º 154.625.438-24; 

FORNECEDOR: GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA LTDA-ME, com sede na Av. 

Doutor Henrique Braga, nº 80-A, Centro, Formiga/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.774.874/0001-45, neste ato representado pelo Senhor Noé Caetano Ribeiro de Jesus, 

residente em Formiga/MG portador da Carteira de Identidade n.º MG-14.789.687 SSP/MG e 

CPF n.º 104.952.206-04. 

 1. DO OBJETO. A presente Ata tem por objeto o registro de preço para aquisição 

eventual e futura de móveis pelo período de doze meses, especificados no Termo de 

Referência do Edital e proposta da contratada apresentada à Licitação.  

 1.1. Este instrumento não obriga o Município a adquirir os produtos nele registrados 

nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica 

para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em 

igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência. 

 2. DOS PREÇOS. Os quantitativos, marcas, preços e fornecedores registrados 

encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. 

 3. DA VIGÊNCIA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 

de 30/12/2015. 

 4. DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. O gerenciamento deste 

instrumento caberá ao Departamento de Licitação, Compras e Material, para avaliar o 

mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e 

publicar trimestralmente os preços registrados. 

 5. DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos financeiros necessários à 

execução desta ata correrão à conta das dotações:  
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Ficha Dotação Orçamentária / 

Elemento 

2 – Equip. Mat. Perm. Gabinete Prefeito – Outros Materiais Permanentes 0210010412200521003 / 44905299 

3 – Equip. Mat. Perm. Secretaria Prefeito – Outros Materiais Permanentes 0210010412200521003 / 44905299 

55 – Manut. Convênio Policia Militar - Outros Materiais Permanentes 0210010618101022013 / 44905299 

80 – Equip. Mat. Perm. Adm. Receitas - Outros Materiais Permanentes 0220010412900531008 / 44905299 

91 – Equip. Mat. Perm. Adm. Finanças - Outros Materiais Permanentes 0230010412200541009 / 44905299 

101 – Equip. Mat. Perm. Contabilidade – Outros Materiais Permanentes  0230010412400551010 / 44905299 

590 – Equip. Mat. Perm. Contabilidade – Outros Materiais Permanentes  0230010412400551010 / 44905299 

118 – Equip. Mat. Perm. Geral / Obras e Urbanismo - Outros Materiais Permanentes 0240011512200521011 / 44905299 

169 – Construir/equipar áreas de lazer em diversos bairros - Outros Materiais Permanentes 0240011581307221018 / 44905299 

183 – Equip. Mat. Permanente Preserv. Ambiental - Outros Materiais Permanentes 0250011854106151052 / 44905299 

196 – Equip. Mar. Perm. MEcaniz. Agrícola - Outros Materiais Permanentes 0250012060606411023 / 44905299 

200 – Equip. Mat. Perm. Estradas Vicinais - Outros Materiais Permanentes 0250012678207101024 / 44905299 

209 – Equip. Mat. Perm. Domínio Patrimonial Sócio econômico - Outros Mat. Permanentes 0251010412200521055 / 44905299 

225 – Equip. Mat. Perm. Educação Geral 25% - Outros Materiais Permanentes 0260011212200521025 / 44905299 

226 – Equip. Mat. Perm. Educação Geral 25% - Outros Materiais Permanentes 0260011212200521025 / 44905299 

256 – Equip. Mat. Perm. Ensino Fundamental - Outros Materiais Permanentes 0260011236104031026 / 44905299 

257 – Equip. Mat. Perm. Ensino Fundamental - Outros Materiais Permanentes 0260011236104031026 / 44905299 

612 – Equip. Mat. Perm. Ensino Fundamental - Outros Materiais Permanentes 0260011236104031026 / 44905299 

292 – Implantação e Manutenção Escola Técnica - Outros Materiais Permanentes 0260011236304812164 / 44905299 

299 – Equip. Mat. Perm. Creches - Outros Materiais Permanentes 0260011236504011030 / 44905299 

301 – Construção e Equipar unidade Educação Infantil – Pro infância - Outros Materiais 

Permanentes  

0260011236504011083 / 44905299 

320 – Equip. Mar. Perm. Desporto e Lazer - Outros Materiais Permanentes 0270012781307201033 / 44905299 

345 – Equip. Mar. Perm. e Livros / Centro / Museu Cult - Outros Materiais Permanentes 0280011339204711035 / 44905299 

346 – Equip. Mar. Perm. e Livros / Centro / Museu Cult - Outros Materiais Permanentes 0280011339204711035 / 44905299 

384 – Equip. Mar. Perm. Fundo Mun. Saúde - Outros Materiais Permanentes  0290011012200521036 / 44905299 

399 – Estruturação Setor Controle, reg. e avaliação de Saúde - Outros Mat. Permanentes 0290011012200522166 / 44905299 

575 – Estruturação Setor Controle, reg. e avaliação de Saúde - Outros Mat. Permanentes 0290011012200522166 / 44905299 

405 – Equip. Mat. Permanente PSF - Outros Materiais Permanentes  0290021030102031038 / 44905299 

406 – Equip. Mat. Permanente PSF - Outros Materiais Permanentes  0290021030102031038 / 44905299 

408 – Construir Equip. Reformar e ou ampliar PSF - Outros Materiais Permanentes 0290021030102031075 / 44905299 

423 – Equip. Mar. Perm. Assist. Médica - Outros Materiais Permanentes 0290031030202101040 / 44905299 

424 – Aquisição de Equipamento e ou Veículos / Saúde - Outros Materiais Permanentes 0290031030202101053 / 44905299 

425 – Aquisição de Equipamento e ou Veículos / Saúde - Outros Materiais Permanentes 0290031030202101053 / 44905299 

580 – Aquisição de Equipamento e ou Veículos / Saúde - Outros Materiais Permanentes 0290031030202101053 / 44905299 

428 – Construir e Equipar laboratório - Outros Materiais Permanentes 0290031030202101078 / 44905299 

471 – Equip. Mat. Permanente Vigilância em Saúde - Outros Materiais Permanentes 0290051030502451042 / 44905299 

573 – Equip. Mat. Permanente Vigilância em Saúde - Outros Materiais Permanentes 0290051030502451042 / 44905299 

482 – Equip. Mat. Perm. Assistência Social  - Outros Materiais Permanentes 0291010812200521043 / 44905299 

505 – Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. Assistência Social - Outros Materiais Permanentes 0293010812200521045 / 44905299 

569 – Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. Assistência Social - Outros Materiais Permanentes 0293010812200521045 / 44905299 

616 – Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. Assistência Social - Outros Materiais Permanentes 0293010812200521045 / 44905299 

519 – Manut. Ativ. Cras / Assist. Social - Outros Materiais Permanentes  0293010812200522089 / 44905299 

535 – Equip. mat. Perm. Assist. Criança / PAIF - Outros Materiais Permanentes 0293010824301221046 / 44905299 

542 – Construir, equipar, reformar e ou ampliar CRAS - Outros Materiais Permanentes 0293010824401251079 / 44905299 

546 – Implantação e Manutenção Casa Lar - Outros Materiais Permanentes 0293010824401251081 / 44905299 

547 – Equip. Para o Telecentro - Outros Materiais Permanentes 0293010824401251085 / 44925299 

548 – Equip. Para o Telecentro - Outros Materiais Permanentes 0293010824401251085 / 44925299 

552 – Indice de Gestão Descentralizada / Suas - Outros Materiais Permanentes 0293010824401252152 / 44925299 

496 – Equip. Mat. Perm. FMDCA - Outros Materiais Permanentes 0292011442200111044 / 44925299 

 

 6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. O Município fará as aquisições 

mediante a convocação do fornecedor para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, assinar a 

Autorização de Fornecimento. 

 6.1. Se o fornecedor recusar-se a assinar a Autorização de Fornecimento, poderão 
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ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições 

de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

 7. DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO. O prazo de entrega futura, para cada 

aquisição, será de 10 (dez) dias corridos contados a partir do recebimento/retirada da 

Autorização de Fornecimento.  

 7.1. A entrega deverá ser feita no Município de Guaranésia, nos locais e 

horários indicados na Autorização de Fornecimento, mediante a apresentação da nota 

fiscal e cópia da respectiva Autorização de Fornecimento. 

 8. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO. Os materiais serão recebidos 

na forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 8.1. O recebimento provisório do objeto da licitação não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução. 

 8.1.1. O recebimento provisório dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições: 

 a) materiais devidamente embalados, acondicionados e identificados; 

 b) quantidades dos materiais em conformidade com o estabelecido na Nota de 

Empenho; 

 c) no prazo, local e horário de entrega, previstos neste Edital; 

 d) de acordo com as especificações técnicas. 

 8.1.2. O recebimento definitivo dos bens dar-se-á após: 

 a) verificação física para constatar a integridade dos mesmos; 

 b) verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes 

deste Edital. 

 8.2. Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á Termo de Recebimento 

Definitivo, que poderá ser substituído pelo ateste no verso da Nota Fiscal, efetuado por 

servidores responsável pelo recebimento. 

 8.3. Caso insatisfatório as condições de recebimento, será lavrado Termo de 

Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser 

substituído no prazo de 02 (dois) dias úteis, quando serão realizadas novamente as 

verificações antes referidas.  

 8.4. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará o fornecedor 

incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicação das sanções previstas neste Edital. 

 9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. Constituem obrigações: 

 9.1. DO MUNICÍPIO: 

 9.1.1. Permitir o acesso do representante ou empregado do fornecedor ao local da 

entrega desde que devidamente identificado. 

 9.1.2. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 

dos produtos. 

 9.1.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata. 

 9.1.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 

registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

 9.2. DO FORNECEDOR: 

 9.2.1. Entregar os produtos de acordo com as especificações exigidas no Edital e em 



 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 
MINAS GERAIS 

 

 

Departamento Municipal de Licitação, Compras e Material 
Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 

Fone/Fax: (35)3555-1200 
Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br - E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

consonância com a proposta respectiva, bem como cumprir o prazo de entrega e as 

quantidades constantes da Autorização de Fornecimento, responsabilizando-se por 

eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida 

nesta Ata. 

 9.2.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os 

produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento. 

 9.2.3. Substituir, no prazo de 02 (dois) dias úteis e sem ônus para o Município os 

produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações 

contidas nesta Ata, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis. 

 9.2.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao Município, 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da 

Autorização de Fornecimento. 

 9.2.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 

natureza. 

 9.2.6. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de 

correspondência. 

 9.2.7. Indenizar terceiros e/ou o Município, mesmo em caso de ausência ou omissão 

de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o 

fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

 9.2.8. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital. 

 9.2.9. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos materiais, 

inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até sua entrega no local de 

destino. 

 10. DO PAGAMENTO. O Município pagará aos fornecedores o valor unitário 

registrado por item multiplicado pela quantidade solicitada, que constará da Autorização de 

Fornecimento e da Nota de Empenho. 

 10.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, 

além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com 

transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores. 

 10.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 

nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e consequentemente 

lançado nesta Ata. 

 10.3. O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no ato da entrega, acompanhada dos 

originais das certidões de débito junto ao FGTS e Certidão Conjunta de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (válidas e regulares).  

 10.4. O pagamento será depositado na conta bancária do fornecedor em até 30 dias 

após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste no verso da Nota Fiscal.  

 10.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais ou junto ao 

cadastro, o Município comunicará ao fornecedor para que regularize a situação.  
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 10.5.1. Na hipótese prevista no subitem 10.5, o prazo de pagamento será contado a 

partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.  

 10.6. O Município se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais 

débitos do fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra 

terceiros.  

 10.7. Não serão pagos os materiais fornecidos em desacordo com especificações 

que integram esta Ata.  

 11. DAS ALTERAÇÕES. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a 

vigência da ata, ressalvadas as hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 desde 

que, devidamente comprovadas mediante planilhamento dos custos e detalhamento dos 

fatos supervenientes.  

 11.1. O pedido de alteração de preços deverá ser protocolado na sede da 

Prefeitura Municipal, situada na Praça Rui Barbosa, nº 40, das 10 às 17h e vir 

acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 

 a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período 

solicitado; 

 b) nota fiscal que comprove o preço praticado à época da licitação; 

 c) planilha detalhada referente aos percentuais de variação. 

 

 12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. A presente Ata ou 

o registro de fornecedor específico poderá ser cancelado de pleno direito nas seguintes 

situações: 

 12.1. PELO MUNICÍPIO: 

 a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro 

de Preços; 

 b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento no prazo 

estabelecido; 

 c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente 

deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

 d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

aos praticados no mercado; 

 e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo 

Município. 

 12.2. PELO FORNECEDOR: 

 a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando 

estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 

 b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, que venha a 

comprometer a perfeita execução das obrigações firmadas nesta Ata, devidamente 

comprovado. 

 12.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 

correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo 

da presente Ata. 

 12.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
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comunicação será feita por publicação na imprensa oficial. 

 12.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 

não ser aceita pelo Município, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta 

Ata. 

 12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 

fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens. 

 12.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal 

n.º 8.666/93, o Município adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma 

legal. 

 13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou 

da Autorização de Fornecimento, garantidos a ampla defesa e o contraditório, o fornecedor 

ficará sujeito às seguintes sanções: 

 a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de 

quaisquer obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de 

correção; 

 b) multa moratória (art. 86, da Lei 8.666/93), observados os seguintes limites: 

 b.1) 2% (dois por cento) ao dia, até o terceiro dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento não realizado; 

 b.2) 5% (cinco por cento) ao dia, do quarto ao décimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento não realizado; 

 b.3) 10% (dez por cento) ao dia, do décimo primeiro ao décimo quinto dia de atraso, 

sobre o valor do fornecimento não realizado; 

 c) multa punitiva (inciso II, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93) de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da Ata de Registro de Preços, caso o atraso seja superior a 15 (quinze) dias, 

ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é 

destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 

 d) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, nos casos de: 

 d.1) Apresentar documentação falsa; 

 d.2) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

 d.3) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar a Ata de 

Registro de Preços; 

 d.4) Recusar o recebimento da Autorização de Fornecimento; 

 d.5) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, descumprimento dos 

prazos de entrega ou entrega de produto cuja marca não constante da proposta comercial; 

 d.6) Não mantiver a proposta; 

 d.7) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 13.1. A recusa injustificada do beneficiário da Ata em assinar a Autorização de 

Fornecimento, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no 

Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida. 

 13.2. As penas de multa poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 

previstas neste edital. 

 13.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela contratada, no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da data da notificação da sanção, sob pena de ser descontado da garantia, 
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se prestada, ou do pagamento eventualmente devido pela Administração. 

 14. DA TROCA DE MARCA. O procedimento para troca da marca inicialmente registrada 

dar-se-á mediante solicitação formal do fornecedor, juntamente com apresentação de amostra 

da marca pretendida.  

 14.1. A solicitação deverá ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal, situada 

na Praça Rui Barbosa, nº 40, das 10 às 17h e obedecer aos seguintes requisitos: comprovação 

das condições técnicas da marca pretendida com as exigências em que se realizou o registro de 

preços; apresentação de nota fiscal que comprove o preço praticado no mercado da nova marca 

pretendida.  

 14.2. A equipe do Município terá o prazo de 10 (dez) dias para responder a solicitação do 

fornecedor para troca de marca. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes 

disposições: 

 a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

 b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente 

registro para qualquer operação financeira. 

 14.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a 

Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia 

autorização deste Município. 

  16. DA PUBLICIDADE. A eficácia da presente ata depende de publicação de seu extrato 

na imprensa oficial. 

 17. DO FORO. As partes elegem o foro da Comarca de Guaranésia para dirimir dúvidas 

ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. 

 

Guaranésia, 30 de dezembro de 2015 
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Prefeito  
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Carlos Aureliano Fávero 

Secretaria do Executivo 

 

 

 

Maria Helena Pereira Dias 

Diretora do Departamento Municipal de Educação 

 

 

 

Wagner Luís dos Santos  

Diretor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer 

 

 

 

Luiz Antônio da Silva 

Diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Agropecuária 

 

 

 

Alberto Cláudio Emiliano 

Diretor do Departamento de Cultura e Turismo 

 

 

 

Gilson de Matos Leite 

Comercial Infomed Ltda-ME 

Fornecedor 

 

 

 

José Marcio Machado 

Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda-ME 
Fornecedor 

 

 

 

Jorge Luiz Marques Dias 

José Carlos da Silveira Junior-ME 
Fornecedor 
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Fênix Indústria de Móveis de Aço Ltda-EPP 

Fornecedor 
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ANEXO I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - QUANTITATIVOS, MARCAS, PREÇOS E FORNECEDORES 

(a que se refere à cláusula segunda da Ata de Registro de Preços 057/2015) 

Item Especificação Unidade Quantidade* Marca/Modelo Preço 
Unitário 

Fornecedor 

Mínima Máxima  

1 Armário em aço arquivo, na cor cinza claro, com duas portas e 01 fechadura cilíndrica 

do tipo Yale, com duas chaves em duplicatas, em chapa de aço # 24 (0,60mm), nas 

prateleiras, partes superior e inferior, e em chapa de aço # 26 (45mm) nas laterais e 

fundo, pintura eletrostática epóxi-pó. Altura de 1,98 m, largura de 1,16 m e de 

profundidade 0,40 m. 

peça 30 38 Fenix 393,00 Fênix Indústria de Móveis 
de Aço Ltda-EPP 

2 Armário em aço arquivo, na cor cinza claro, com duas portas e 01 fechadura cilíndrica 

do tipo Yale, com duas chaves em duplicatas, em chapa de aço # 24 (0,60mm), nas 

prateleiras, partes superior e inferior, e em chapa de aço # 26 (45mm) nas laterais e 

fundo, pintura eletrostática epóxi-pó. Altura 1,98 altura x 0,90 largura x 0,4 de 

profundidade. 

peça 27 34 Fenix 383,00 Fênix Indústria de Móveis 
de Aço Ltda-EPP 

3 Arquivo em aço, para pasta suspensa, na cor cinza claro, com 04 gavetas e 01 

fechadura, chapa de aço # 24, sistema de deslizamento das gavetas com trilho 

telescópio, pintura eletrostática epóxi-pó.  Altura de 1,335 m, largura de 0,465 m e de 

profundidade 0,620 m.  

peça 25 31 Fenix 309,00 Fênix Indústria de Móveis 
de Aço Ltda-EPP 

4 Cadeira para pré-escola, confeccionada em aço 20 x 20 (parede reforçada), assento e 

encosto em compensado multilaminado e revestido em fórmica, boleados e anatômicos, 

soldagem eletrônica, com travessa entre as pernas, pintura eletrostática epóxi à pó. 

peça 01 02 Achei 74,40 Geordane Jose 
Mendonça e Cia Ltda-ME 

5 Cadeira plástica com braço (poltrona), para crianças, em PVC, na cor branca, com selo 

do Inmetro 

peça 160 200 Eldorado 51,60 José Carlos da Silveira 
Junior-ME 

6 Cadeira plástica, para adultos, em PVC, na cor branca, com selo do Inmetro. peça 352 440 Goiânia 52,50 José Carlos da Silveira 
Junior-ME 

7 Cadeira secretária fixa palito, estofada em courvim preto, com assento e encosto com 

espuma injetada, pintura eletrostática epóxi à pó.  

peça 37 46 Achei 79,00 Geordane Jose 
Mendonça e Cia Ltda-ME 

8 Cadeira secretária fixa palito, estofada em tecido polipropileno preto, com assento e 

encosto com espuma injetada, pintura eletrostática epóxi à pó.  

peça 55 69 Achei 79,50 Geordane Jose 
Mendonça e Cia Ltda-ME 

9 Cadeira secretária giratória, estofada em courvim preto, com assento e encosto com 

espuma injetada, pintura eletrostática epóxi à pó, com 05 rodas em nylon. 

peça 20 25 Vector Parma 
Secret 

156,50 Filipe Moises Garcia-ME 

10 Cadeira secretária giratória, estofada em tecido polipropileno preto, com assento e 

encosto com espuma injetada, pintura eletrostática epóxi à pó, com 05 rodas em nylon. 

peça 37 46 Vector Parma 
Secret 

154,00 Filipe Moises Garcia-ME 
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11 Cadeira universitária para adultos, diversas cores, confeccionada em aço, com 

pranchetão e assento multilaminado e revestido em fórmica, pintura eletrostática epóxi à 

pó, com porta livros. Medidas: comprimento 56cm X largura 47cm. 

peça 04 05 Achei 152,00 Geordane Jose 
Mendonça e Cia Ltda-ME 

12 Escaninho (armário) em aço, na cor cinza claro, chapa de aço # 24, com 

compartimentos sobrepostos, Uma veneziana em cada porta para ventilação, dispositivo 

para cadeado Altura 1,95 m, largura 0,941, profundidade 0,410. 

peça 09 11 Comaço GRP-
12 

715,00 Midas Comércio 
Atacadista de Produtos 
Hospitalares Ltda-ME 

13 Estante biblioteca dupla face, altura de coluna, 2,1 m, largura da prateleira 0,93 m, 

profundidade da prateleira 0,25 ou 0,3 m. Confeccionada em chapa de aço # 24. Bitola 

18/24, 14/22. Bases niveladoras emborrachada, sistema de encaixe que facilita a 

montagem. Na cor cinza claro. 

peça 06 08 Mojiano EBD 
10 

699,00 Filipe Moises Garcia-ME 

14 Estante em aço, na cor cinza claro, em chapa de aço # 24, com 06 bandejas e 04 

colunas, com reforço em “X” para as laterais e fundo, altura de 2,00 m, largura de 0,92 

m e de profundidade 0,42 m.  

peça 34 43 Tecma Est42 188,90 Filipe Moises Garcia-ME 

15 Estante em aço, na cor cinza, em  chapa de aço # 24, com 08 bandejas e 04 colunas, 

com reforço em “X” para as laterais e fundo, altura de 2,40 m, largura de 0,92 m e de 

profundidade 0,42 m. 

peça 33 41 Tecma Est42E 295,90 Filipe Moises Garcia-ME 

16 Longarina de 03 lugares, barra tubular metálica pés metálicos cromados com sapatas, 

concha confeccionada em polipropileno altamente resistente pelo sistema de injeção 

termoplástica, suportes metálicos para fixação das conchas. Cor amarela. 

conjunto 15 19 Frisokar L3P 465,50 Comercial Infomed Ltda-
ME 

17 Longarina de 03 lugares, em tecido polipropileno, com assento e encosto em espuma 
injetado e base em aço carbono com pintura, com travessa entre as pernas, pintura 
eletrostática epóxi. 

conjunto 18 23 Achei CA6257 328,70 Comercial Infomed Ltda-
ME 

18 Longarina de 3 lugares, em courvim  preto, com assento e encosto em espuma injetado 
e base em aço carbono com pintura, com travessa entre as pernas, pintura eletrostática 
epóxi.  

conjunto 10 13 Achei CA6029 330,40 Comercial Infomed Ltda-
ME 

19 Longarina de 04 lugares, barra tubular metálica pés metálicos cromados com sapatas, 

concha confeccionada em polipropileno altamente resistente pelo sistema de injeção 

termoplástica, suportes metálicos para fixação das conchas. Cor variada. 

conjunto 14 18 Frisokar L4P 578,00 Comercial Infomed Ltda-
ME 

20 Longarina de 04 lugares, em tecido polipropileno, com assento e encosto em espuma 
injetado e base em aço carbono com pintura, com travessa entre as pernas, pintura 
eletrostática epóxi. 

conjunto 02 03 Achei CA6258 488,90 Comercial Infomed Ltda-
ME 

21 Longarina de 4 lugares, em courvim  preto, com assento e encosto em espuma injetado 
e base em aço carbono com pintura, com travessa entre as pernas, pintura eletrostática 
epóxi. 

conjunto 12 15 Achei CA 6030 446,80 Comercial Infomed Ltda-
ME 

22 Mesa em “L” para escritório, 02 mesas, com conexão, em MDF, estrutura em aço 

pintada em epóxi-pó e tampo laminado na cor cinza claro, com duas gavetas e 01 

peça 17 21 Comaço 474,00 Midas Comércio 
Atacadista de Produtos 
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fechadura, medindo de comprimento 1,20 x 1,20 m e de largura 0,60 m. Hospitalares Ltda-ME 

23 Mesa em madeira e MDF BP, estrutura em aço pintada em epóxi-pó, com a tampa 

quadrada branca, e ao redor do tampo, fita de borda colorida, pés coloridos, pintados 

com tinta esmalte sintético atóxico vermelho, verde, azul e amarelo, bases de 

sustentação na cor branca e 4 cadeiras coloridas. Medidas 60 x 60 x 55 cm. 

conjunto 21 26 Achei 392,50 Geordane Jose 
Mendonça e Cia Ltda-ME 

24 Mesa em MDF, estrutura em aço pintada em epóxi-pó e tampo laminado na cor cinza 

claro, com duas gavetas e 01 fechadura, medindo de comprimento 1,40 x largura 0,70 m 

x altura 0,74 m. 

peça 48 60 Achei 297,60 Geordane Jose 
Mendonça e Cia Ltda-ME 

25 Mesa em MDF, estrutura em aço pintada em epóxi-pó e tampo laminado na cor cinza 

claro, com duas gavetas e 01 fechadura, medindo de comprimento 0,88 m x largura 0,78 

m x altura 0,81 m. 

peça 18 23 Comaço 248,00 Midas Comércio 
Atacadista de Produtos 
Hospitalares Ltda-ME 

26 Mesa em MDF, para telefone, com tampo laminado na cor cinza claro, com duas 

prateleiras, medindo aproximadamente de profundidade 0,44 m x largura 0,44 m x altura 

0,74 m 

peça 10 13 Achei 117,50 Geordane Jose 
Mendonça e Cia Ltda-ME 

27 Mesa quadrada monobloco, em polipropileno, na cor branca. 70 x 70 x 70 cm. peça 60 75 Goiania 
Modema 

99,00 Filipe Moises Garcia-ME 

28 Mesa, para refeição, em madeira com tampo de fórmica com as seguintes medidas: 60 

cm de largura e 2,5 m de comprimento. 

unidade 12 15 Achei 589,00 Geordane Jose 
Mendonça e Cia Ltda-ME 

29 Prateleira confeccionada em MDF, contendo 04 prateleiras com pontas em PVC e 

coluna em tubo. Com pintura em tinta esmalte dupla face de alta resistência nas cores 

azul, amarela, vermelha e verde, medindo 106 x 60 x 25 cm. 

peça 12 15 Achei 322,50 Geordane Jose 
Mendonça e Cia Ltda-ME 

30 Sofá de 01 lugar, revestido em símile couro 100% poliuretano, na cor preta, com 

estrutura do assento e dos apoios de braço e encosto em madeira, uma almofada solta 

com espuma ensacada e fechamento com zíper na parte traseira, medindo 1,00 x 0,75 x 

0,81 m  

peça 06 08 Amer.Confort 
Roma 

508,90 Comercial Infomed Ltda-
ME 

31 Sofá de 02 lugares, revestido em símile couro 100% poliuretano, na cor preta, com 

estrutura do assento e dos apoios de braço e encosto em madeira, uma almofada solta 

com espuma ensacada e fechamento com zíper na parte traseira, medindo 1,58 x 0,75 x 

0,81 m 

peça 07 09 Amer.Confort 
Roma 

768,00 Comercial Infomed Ltda-
ME 

 

 


