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Comprovante de Inscddo e de Situado Cadastral 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

DATA DE ABERTURA 
219)7/2005 NviAERO DE INSCRIAA0 

07.521.036/000141 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

httpsillseMcossecelta.1  azando .gonteServicosicnPir evatniqnsun—CemPrevante AisP 

Página: 1/2 
Aprovado pela Instrução Normativa REEI n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03108/2020 as 14:57:66 (data e hora de Brasilia). 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFS a sua 

atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinté. 

C00.4 E DESC8IA.A0 DAS ATM:ME. (COMARCA& LEGUNO)RIAS 
18.304-03 - Repreduçio de software em qualquer suporte 
31.02-1.00- Fabricado de móveis com predominância de metal 
33.29-5-98 -Instalado de outros equipamentos n.o especificados anteriormente 
45.30-7.03 - Comércio. varejo de peças e acessórios novos para veiculo, automotores (Dispensada 1 
48.19-240 -Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral No especializado (Dispensada 

1 
47.42-3-00 - Comércio varejista da material elétrico (Dispensada 1 
47.444-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada 1 
47.44-0-03- Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada 1 
47.51-242 -Recarga do cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada 1 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia o comunicação (Dispensado 1 
47.534-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos o equipamentos de audio e vide* (Dispensada 1 
47.54-741 - Comércio varejista de meseta (Dispensada 1 
47.55-3-410 -Comércio varejista especializado de Instrumentos musicais e acessórios (Dispensada 1 
47.57-140 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eietroMetrenicos pare uso 
doméstico, exceto informática e comunicado (Dispensada 1 
47.594-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente 

(Dispensada 1 
47.814-03 .Comércio varejista de artigos do papelada (Dispensada 1 
47.634-01 -Comércio varejista de brinquedoa e artigos recreativos (Dispensada 1 
47.63442 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada 1 
47434-03- Comercio varejista de bicicletas e Moldem peças e acessórios (Dispensada 1 
47.834-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca o camping (Dispensada 1 

CODIGO E CASCRIÇA1/4) DA NATUPEZAJURIOICA 
230-6 - Empresa Individual de Responsabilidade Undtada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 I 	N ~O 	1 COUPLEMEWO 

R JOSE ZOZIMO LOPES 	 149 	
........ 

uF 
cEP 	 I BNRROANSTRITO 	 InlaCIPIO 	 I 

35.681467 	 JUSCELINO NUEITSCHEK 	I I ITAUNA 	 I 	
MG 

~LR EGO ELEYRONotO 	 TaRSONE 

CONTAT0eARENNAINFO.00M.BR 	 I I (37) 3402-4744 

EME i EDERigivd RESPONSAVEL (Uai 
...A. 

SITUAÇÃO GAMSTRAL 	
DATA DA rinUAGAO CADASTRAI 

AMVA 	
I 121/0732005 

MOTIVO DE LITUACAO LJAABIRM 

IDATA DA 6.11UAÇA0 ESPERIAL 

1/3 

03/08/2020 

a 

09J 

NOME EMPRESARIAL 
ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIREL1 

TITULO 00 ÉSTARFIEGIVItao iNOME DE FANYASIN 
Ai • • • • • IPOltré 

ME 

CÓDIGO E DESGRIGAD DA ~UDE 8e0NomicaRia4CON. 
47.51-2.01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática (Dispensada 1 

[AMAÇA° EIPEGA1 



0108/2020 
Comprovante de Insençao e de Muni* cadastral 

' REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO' =Lr" 
CADASTRAI. 

I 151,4440 et if1aCPC40 
07.528.03E4000141 
MATRIZ 

 

  

SOME EMPRESARIAL 
ARENNA INFORMATCA E D SIRISUICAO BREU 

CONGO E DESCRIÇÃO riASAM/OADES ÉCONOWASUEUMAA14.8  
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada 1 
61.90442 • Provedores de voz sobas protocolo Internet - VOIP 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da Infonnaçâo (Dispensada 1 
63.114-00 • Tratamento de dados, provedores de serviços de oplIcsçies e serviços de hospedagem na Internet 

(Dispensada1 
133.194-00 - Portais, provedores de conteúdo a outros serAços de Informaçlo na Internet (Dispensada') 
74.90-144 • Atividade' da inteniradiaçlo e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto Imobiliários 

(Dispensada 1 
77.31-4-00 - Aluguei de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas • equipamentos para escritórios (Dispensada ') 
77.39-0-99 - Aluguel do outras maquinas o equipamentos comerciais e Induzida', Mio especificados anteriormente, sem 

operador 
85.99-849 - Outras atividades de ensino tilo especificadas anteriormente 
95.11440 - Reparaclo e manutençào de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada') 

CONGO t 0eta81040 DA NATUREZA "Usines 	, . . 
230-5. Erflpi•Sa Individual do Responsabilidade Undtada (de Naiureia Empresid 

1.05PADOURO
I coupaMert0 

R JOSE ZOEMO LOPES 	
........ 

Ur 
CIO, 	 e4AROstRiTO 	 ~NO 	 I 	 

15.681487 	I I JUSCEUNO KUSITSCHEK 	1 1 ITAUNA 	 MO 

ENDERECOELETRUICO 	
TELEFONE 

CONTAT0eARENNAINFO.00MEIR 	 I I (37) 3402-4744 

EME FEDERAUVO RESPONSAVES. IEFRJ 
••••• 

erniACAO CADASTRAL 	
DATA CIA NTUNAÕ ~TM 

ATIVA 	 I 	
I 21/07/2005 

"" DE WUANO ~Mil 

ESPECIAL 
ISITUI4A0 tiPEWL 	 I Wn  b•SMJACAO 

r A ~rua de elynnis e emaçai é direito do empreendedof que atende aos requisitos consternes na Rateluyao CGS1PA n• 51. de 11 de 

unho de 2010, ou da legisfaçao prOple encaminhada ao CGSIM pelo: entes feder:revoa Mio fendo e Receie Federal qualquer 

r•Speffilibilkffide Quanto ás advldfrofes dispensadas. 

Aprovado peta Instruçâo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03/08/2020 As 14:67:56 (data e hora de &adia). 
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Certidão Internet 

IParticipe 	Serviços 	Legislação 	Canais 
03/08/2020 

BRASIL 	Acesso à informação 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI 
CNPJ: 07.528.036/0001-91  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:45:52 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>. 

Código de controle da certidão: 23FF.6786.D891.6975  
Válida até 30/01/2021. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
ni3repirojciièíàé,  

Nova Consulta  

servIcosseceitalazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntainterlEmiteCertidaotntemet.asp?n1=075280360001918,passagens=1&ti 
	 1/1 



  

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

  

    

      

 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

  

     

      

      

      

    

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
03/08/2020 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

Positiva com efeito de negativa 

   

   

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
01/11/2020 

     

NOME/NOME EMPRESARIAL: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001029276.00- 
27 

CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA JOSE ZOZIMO LOPES 
NÚMERO: 149 

COMPLEMENTO: 
BAIRRO: JUSCELINO KUBITSCHEK CEP: 35681367 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: ITAUNA UF: MG 

03/08/2020 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 

que: 

Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual Wou 
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em Divida Ativa. 

  

DESCRIÇÃO 

 

 

1 	

IDENTIFICAÇÃO 1 NÚMERO DO PTA 1 

 

    

4. Ltk" 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br 

 => certidão de débitos tributários => 
certificar documentos 

2020000412722650  

https://www2.fazenda.mg.gov.brlsoktrI/SOL/CDTIDETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1dos&n 
	 1/1 



Endereço: Rua JOSE ZOZIMO LOPES n°, 149 Compl.: Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK 	 Cidade: Itaúna UF: MG Cep: 
. 35681367 

DATA EMISSÃO • 19/05/2020 DATA VALIDADE: 90 (Noventa) dias 

\ 
Funcinário Responsável 

Raquel Janaina Epifânio - Wide. : 5440-2 

MUNICIPIO DE ITAUNA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
GERÊNCIA DE CADASTRO E LANÇAMENTO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Razão Social: 	ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ 07.528.036/0001-91 

NÚMERO 

M 1 

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESTA CERTIDÃO 
alidade: 

Ressalvando .a Fazenda Municipal, o direito a cobrança de quaisquer débitos que porventura a ser apurados após .o , 
fornecimento desta. 

Certifico que em nome 

QUALQUER RASURA INVALIDA A CERTIDÃO 

do titular, não existe nenhum débito em aberto até a presente data. 

OBSERVAÇOES 
_ 



Consulta Regularidade do Empregador 

   

Voltar Imprimir 

 

  

03108/2020 

J:CAIX/XÊÓPNÔMIÇÃE:EGERAL  

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

IrISCriçãO: 	02.528.036/0001-91 

Razão SOCial:ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI 

Endereço: 	R JOSE ZOZIMO LOPES 149 / JUSCELINO KUBITSCHE / ITAUNA / MG / 

35681-367 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:29/07/2020  a 27/08/2020 

Certificação Número: 2020072903063051450035( 

ão obtida em 03/08/2020 11:01:04 

A utilizaç o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br  

https://consulta-cricaixa.gov.briconsultacrUpages/consultaEmpregadorisf  

yk 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 07.528.036/0001-91  

Certidão n°: 17903505/2020  

Expedição: 03/08/2020, às 14:44:45 
Validade: 29/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que 
ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
07.528.036/0001-91, NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

net (http://www.tst.jus.br).  

emitida gratuitamente. 

INFO 	 ORTANTE 
Do BanèO.iona1 de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  



C. 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

ITAÚNA 

CERTIDÃO CIVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CR/EL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: ARENNA INFORMATICA E DISTRUIBUIÇÃO EIRELI 
CNPJ: 07.528.036/0001-91 

Observações: 
Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de 
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da 
Corregedoria Geral de Justiça. 

A pr ente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

e idão soli ada em 03 de Agosto de 2020 às 15:05 

ITAÚNA, 03 de Agosto de 2020 às 15:05 

Código de Autenticação: 2008-0315-0507-0321-0465 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judiclat/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 

/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qua'lquier 

emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 

de fraude. 
ldel 	JÁ  



onardo La a Santos 
Diretor 

RG: MG.12.246.588 
CPF: 051.752.666-24 

Procurador 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 09112020 DE 22.07.2020 
RP N° 012/2020 

PREGÃO N° 022/2020 DE 22.07.2020 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

A .empresa ARENNA -INFORMATICA E DISTRUIBUIÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/N 

07.528.036/0001-91, Rua José Zózimo Lopes, 149, Bairro Juscelino Kubitschek, Itaúna - 

MG CEP 35681-367, telefone (37) 3402-4744, e-mail pedidosaarennainfo.com.br  , por 

intermédio do seu repreSenténte legal ou procurador que abaixo assinado, em participar da 

licitação em epígrafe, DECLARA, para fins no disposto no inciso V do Art. 27 da Lei N° 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

Itaúna, 12 de Agosto de 2020 

iro-7.5,2893-670õõl-91,  
KRENNA INFORMÁTICÁt 

:DATRIBUI4ÃO EITIELÍ 
;11finjtish Z6iirWcitorpliElg 

Mt•filiit4<itlitsafek=gP36”1:30  
UritliNAuiNÀsGflZij.  



(§)RI=..httuo,e9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

PROCESSO LICITATÓRIO N°09112020 DE 22.07.2020 
RP N°012)2020 

PREGÃO N°022)2020 DE 22.07.2020 

DECLARAÇÃOES 

A empresa ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI. Inscrita no CNP." 07.528.03E40001-91, Rua José 
Zózimo Lopes, 149, Bairro Juscelino Kubitschek, Itaúna - MG CEP 35681-367, - por Intermédio de seu representante 
legal Sr. Leonardo Lara Santos sócio proprietário inscrito sob, RG: MG.12.246.588 CPF: 051.752.666-24, no uso de suas 

atribuições legais 

Em cumprimento ao disposto no a Artigo 7°, XXXIII da Constituição Federal da República de 1988, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso e Insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada iniclônea e não esta 
• 

impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 

compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme preceitua o inciso VII, art. 4° da Lei 10.520/2002 para a 

participação do Processo Licitatório. 

Não possui em seu quadro de funcionários servidor público exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 

decisão na forma do art. 9° inciso III da Lei 8666/93. 

Responsabiliza pela qualidade dos itens, quanto ao prazo de entrega, pelo defeito de fabricação ou de transporte, pela 
garantia do produto, pelo fornecimento durante toda a vigência do contrato e que o objeto do certame serão entregues 
conforme estipulado no Edital e Termo de Referência e que os equipamentos serão rigorosamente fornecidos nas 
condições da proposta apresentada, preservando as marcas, tipos e especificações ofertadas. 

Ser mlcroempresa ou empresa de pequeno porte nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos 
Impedimentos previstos no §4° do artigo 3° da lei Complementar n°123/06. 

CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e 
acatar as condições para cumprimento das obrigações objeto da Licitação. 

Declara sob as penas da lei que a nossa empresa esta de pleno acordo com as normas do Edital, bem como cientes 
quanto aos termos das Leis Federais n.° 8.666/93, e suas alterações, além da Lei n.° 10.520/2002 e que a mesma tomou 
ciência de todos os documentos e informações referentes ao procedimento licitatório em tela, em especial a descrição do 

produto licitado e o local de seu fornecimento. 

Declara, sob as penas da lei que a nossa empresa atende todas as especificações exigidas nos. Termo de Referência e 
e que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 

u representante legal, abaixo assinado, declara que cumpre as normas relativas á saúde e segurança do trabalho 
empregados, em atendimento à legislação pertinente. 

Deda .)sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de funcionários servidor público exercendo funções de 
gerência, administração ou tomada de decisão na forma do art. 9° inciso III da Lei 8666/93. 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta anexa foi elaborada 
de maneira Independente pelo (a) ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, e que o conteúdo da proposta 
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato deste Pregão Presencial, por qualquer melo ou por qualquer pessoa; A intenção de 
apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato deste Pregão Presencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Que não tentou, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão Presencial quanto a 
participar ou não da referida licitação; Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte. direta ou 
Indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão Presencial 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em partt 
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrant desta Prefeitura antes da abertura 
oficial das propostas: e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta ded ação e que detêm plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

\úna. 12 de Agosto de 20 

i 
1 ‘I itt.. -3 

MV:: . S:. os/Procu 
Dire or 

RG: MG.12.246.588 
CPF: 051.752.666-24 

7 528 036/0001-9ri  
ARENNA INFORMÁTICA E 

DISTRIBUIÇÃO EIRELI 
Rua Joe6 Zozimo Lopes,149 

Jscellno Kubittehek-CEP 35661467 

LTABNA — MINAS GERAISJ 



a 26 de Setembro de 2016 

lactlibi3/11"400 d I et 

a çoes Gerente Supen 

Ita 

opelbornas 
Compras e Con 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Administração 
Gerência Superior de Compras e Contratações 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

FORNECEDOR: ARENNA INFORMÁTICA LTDA. 

Atestamos para os fins devidos, que a empresa ARENNA INFORMÁTICA LTDA. 

inscrita no CNPJ n°07.528.036/0001-91, situada a Rua: Márcia Guimarães; 20; Piedade; 

Itatina — Minas Gerais — Cep 35.680-259, já forneceu para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITACINA, com endereço na Praça Doutor Augusto Gonçalves, 538 - 

Centro - CEP 35680-054. Central Telefónica - +55 37 3241-1212, Itaúna/MG, inscrito 

no CNPJ sob o n° 18.309.724/0001-87, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 

ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, CADEIRAS 

E LONGARINAS, ARMÁRIOS, ESTANTES, ARQUIVOS, MESAS, ETC, DE 

MADEIRA E AÇO EM GERAL, LIXEIRAS, EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITÓRIO E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (FORNO 

INDUSTRIAL, BEBEDOURO INDUSTRIAL, FOGÃO INDUSTRIAL, 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ETC), EQUIPAMENTOS DE AUDIO E 

DEO EM GERAL, bem como a instalação e prestação de assistência técnica nos 

%11,t. Jos 

Por ser verdade firmamos o presente. 

Atestamos ainda que, os compromissos assumidos foram cumpridos, nada constando 
em nossos arquivos que desabone comercialmente ou tecnicamente. 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACJNA 
SECRETARIA DE FAZENDA 

Alvará de Localização e Funcionamento 

Data: 03108/2020 15hOlmin r  Número 	  
4784 

Concedido á 

 

CNPJ: 07.528.036/0001-91 ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI 

Nome fantasia 

[—DIGITAL SUPRIMENTOS E LOCACOES 

Rua 
Para estabelecer na 

Rua JOSE ZOZIMO LOPES, 149- Bairro JUSCELINO KUBITSCHEK - CEP: 35681367 

— Atividade principal 
comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica 

Atividade(s) Secun 
Reprodução de software em qualquer suporte 
Fabricação de móveis com predominância de metal 
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para velculos automotores 
Comércio varejista de materiais hidráulicos 
Comércio varejista de materiais de construção em geral 
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
Comercio varejista de artigos de papelaria 
Comércio varejista de artigos esportivos 

Horário de funcionamento 

    

Código de controle 

  

Insaição Municipal r 2000105 

     

     

     

  

CWQJ2GHBKZP7BCM0 

 

      

      

      

Fundamentaçã legal 

Validade 

ri 	
31/03/2021 

[
Observação 

LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS VALIDO ATE 07.12.2023 

Inull 	 

Outras - Observações 

Evite multa, comunique a alteração de Razão Social, endereço, atividade ou encerramento de atividades, no prazo de 30 (trinta) dias. 

-1 

A validade do documento pode ser consultada no site www.itauna.mg.gov.br, por meio do códi 	ntrole 
informado. 

L   
Reúna (MG), 03 de Agosto de 2020 

DR AUGUSTO GONCALVES, 538. Centro 
Reúna (MG) - CEP: 1~084 - Fone:3732411212 



CNPJ: Ot528.03610001 -91 
A opção pelo Simples Nadam! e/ou SIMEI abrange todos Os eetabelpeenentos dietepresti 

Nome Empresarial: ARENNA INFORMA11CA E DITIR!BIECAO EIREL1 

q‘ Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Não Existem 

Data da cOnsuita: 03/011Q020 5:07:S3 

Identificação do Contribuinte- CNPJ Matriz:, , 

Situação Atual 

Situação•no Simpies.Na0onal: Opttitte 01O Simples N3ggifátdisdt01/07/2007 
Síttiação notIMElt NAO:enqUadrado.noSIMEI «• 

Períodos Anteriores 

Opções peto Simples Nacional em:Periodos Anteriores-. Não Exi,stam 

Enquadramentos no SIMEI em PeriOdosimtedores: Nio Existem 

L+ mais Informações 



Secretaria de Estado de 
Fazenda 

de Minas Gerais 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DADOS CADASTRAIS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001029276.00-27 

NOME/NOME EMPRESARIAL: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI 

NOME FANTASIA: 

CNAE PRINCIPAL /DESCRIÇÃO: 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e supdmentos de informática 

DESMEMBRAMENTO: 

CNAE SECUNDÁRIA 1 1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte 

DESMEMBRAMENTO: 

NATUREZA JURIDICA : EIRELI (Natureza Empresaria) 

REGIME DE RECOLHIMENTO: SIMPLES NACIONAL 

DATA INSCRIÇÃO: 13/03/2007 

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo 

CPF/CNPJ: 07.528.036/0001-91  

CATEGORIA: único 

MEI: não 

DATA DA SITUAÇÃO DA 13/03/2007 

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 

CEP: 35681367 
	 UF: MINAS GERAIS 

MUNICIPIO: ITAUNA 

DISTRITO /POVOADO: 

BAIRRO: JUSCELINO KUBITSCHEK 

LOGRADOURO: RUA JOSE ZOZIMO LOPES 

NUMERO: 149 

COMPLEMENTO DO CEP: 

COMPLEMENTO: 

EMITIDO EM 

07/05/2020 14:59:54 



03/08/2020 	• 

SIARE - Sistema Integrado de Administrado da Receita Estadual 

SINTEGRA 

Verde: 1.0 

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais 

Dados Principais 

CNP): 	 07.528.036/0001-91 

Inserido Estadual: 	 001029276.00-27 

UF: 	 MG 

Nome Emvesadal: 	 ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO BREU 

Informações Complementares 

CNAE-F Principal: 	
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CNAE-F Secundária: 	
1830-0/03 - Reprodudo de software em qualquer suporte 

Data da Inserido Estadual: 	 13/03/2007 

Situado Cadastral: 	 Habilitado - Ativo 

Data Situado Cadastral: 	 08/04/2020 

Regime de Recolhimento: 	 SIMPLES NACIONAL 

Observadas: 

unidade auxiliar da CNAE: 

Dados de Endereço: 

CEP: 	 35681367 

UF: 	 MG 	 Municipio: 	 ITAUNA 

Distrito/Povoado: 

Bairro: 	 JUSCELINO KUBITSCHEK 

Logradouro: 	 RUA JOSE ZOZIMO LOPES 

Número: 	 149 

Complemento: ' 

Telefone: 	 3734024744 

kirmuw 

www.sintegra.gov.br  

SEF/mG - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais • Fale Conosco Ligue 155 
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I JUNTA CO RCIAL DO ESTADO DE rvICS--"GE)RAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação clã Processo - i_ --- — 

M1111.2(0 do Protocolo Número do Processo Módulo Integrada 1.>>3.,24 
20/130330-2 MGP2000283063 ‘3/0 	20 

CPF Nome / 

Identifica6ão-do(s) Assininte(s) 

051.752.666-24 LEONARDO IARA SANTOS  

;R1 

p'2 

--Nta: 	• .,  

\ii, e lerrn ni..i 	\  
J.J 114 is  xisss 	 I .2; 

a. 

ILWPOU "..en Li  RAIS 

t 

Página 1 de 1 

49  JUS C.C1~1 do Sudo de ~cisnea 
unifico nortito soba ti 31600921862 aro 16/04/2020 da Empresa ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO OREM, Niro 31600921802 • 
protocolo 201303302- 13/0:V2020. AuantIcaMs gESIEE597957A211134387C5E3307F030305912078. ~Maly ela Paula Bonfim • Secretária-
Cera/ Para nadar este doou/reme ~~ Mtp:MweLitmemgompotbr • Monne na do protocolo 20/130.3312 • o código da segurança ~O 
Esta c.a Sol ~soltada regtaernml• • ~Mas sol 16S/2020 por Modmry d• Paula Bornlin stiamonc-oni. 

Minfelarb da Emnamte 
~amada d• Gomem ~tal 
Dmertansanto Nacional de Registro Erre:marta/ • Issgraa 
Secratarts da Estado da Fazarcle d• Minas emala 

S 

MOO PROTOCOLO (liso da Mos Gs~~) 

RIRE me mem ou mae ~me • 
~~s~ outro Uf) 

1- IMUUtHIMENIO 

ceda. da ~Ma 
~ta 

2305 

>>>>"0"...6>~" do Coeikdo 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junto Comerciei do Estado do Mines 
Nome: 	ARFNNA INFORMATICA F OMTRIMIMAct FREI I 

(da Empena  ar t10 Agerta ~Mar do CorMnio) 

requer • MS' o delednwato do samblo ata 

/ODE 	COD roo COMO DO 	 111111N11111111111111111111 
MS 	CO ATO EVENTO 	GIDE DESCRIÇÃO 00 ATO! EVENTO 

Gensb 

NP FCN/REM 

M0P2000283063 
1 	1 	002 ALTERACAO 

020 1 ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 
021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

1‘, 	046 1 TRANSFORMACAO 

V i 315 1 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

)1. 	 er  ' 	
EIMIN6 
Istal 	

Representante Legal da Empresa 'Agente Au:dites do COMOrcio: 
Nome: 
AssInaluns: 

est." 
	

14ab12920 	 Telefono de Contato: 
Dna 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 
el ~traí) SINGULAR 	 inDECISAO COLEGIADA 
Nerna(s)E-~m~~~)10~1~~-1 amles~(0,  13 sim 	 0 sim ~aso ern Ornam 

A ~leio 

Data 

E NAO _/—./—.— 	 . NÃO _/_—/ 
Data 	 Responsam' 	 Data 

Responmeel 

DECISÃO SINGULAR 
PtCOM011111 ~Onda. Gide ~pacho sm base ma) fj 2* EM~N 	r Emende 	41  Ed~cle 	te Ed~. 

Processo dabMo. Pubbou•se e soulmdet. 	 E 	 a 	O 	a 
~mo Incla~do. Putikly•-••• 

_.1_1._ 
Data 	 Remonte. 

DECISÃO COLEGIADA 
fl 	 2-  edoindit 	3" Edantm 	ir EdOmcds 	6' &piem Nadamo em extg~da. (VIM desperbe em Ire* rinex0 

Processo ~Mela. Rutilem-1s • anutess 	 El 	e 	E 	 el 

Data 	 voes 	 Vogal 	 Vogai 

Pnealdente eu 	Erma 

OBSERVACOES 

e)  Junta Coeis~ do Estado de Mus Gemia 
Crilfico regiam sob o no 3161:0921852 mo 16/0412020 da Emprazo ARENNAINFORMATICA E DISTRIBUICAO OREM Nos 31600921862 • 
prot~ 201303302-13/03/0020. Auten110000: 49E54EE597957A2064957C5E33o7FC603092D978. Maneei,' da Paute Bomfitu • %sabida-Geral para ~dar esta doa/mento, acosse hit~A~slummg.mg.gov.br  Monne rd do protocole 20/130.330-2 • o Mago d• segurança rnt3w0 
Esta cdps as ~endoada dIgiskrtents • ~Mede *tu 16/04/2020 cor ~Maly d• Paula Bomfint SitretMa.Cmal 



5.2  
AI ereção Contratual e Consolidação do Contrato Social da Transformação de 

Sociedade Empresária Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada - EIrell 

"ARENNA INFORMÁTICA LIDA ME" 

LEONARDO LARA SANTOS, 
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 

bens, empresário, nascido à 02/04/1983 em Itaúna-MG, filho de José Eustáqulo dos 

Santos e Adilza Maria Lera, portador da Carteira de Identidade sob o n
°  

12.246.588, expedida pela SSP/MG. inscrito no CPF sob o ff 051.752.666
-24, 

residente e domiciliado na Av. Jove Soares. n°  1.357. Bairro das Graças em Reúna- 

MG CEP: 35.680-346; 

CARLOS MARCUS MOREIRA, 
brasileiro, casado em regime de comunhão universal 

de bens, empresário, nascido em Reúna - MG, à 12/09/1946, filho de José Orozimbo 
Moreira e Odília Antunes Moreira, residente e domiciliado à Rua Silviano Brandão, n° 
412, apto. 201, Bairro Cerqueira Uma em Reúna - MG, CEP: 35.680-355, portador da 

Carteira de Identidade n°  MG-642.817, expedida pela SSP/MG, Inscrito no CPF na 

108.457.476-49. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada 
"ARENNA 

INFORMÁTICA LTDA ME", sediada na Rua Caetés, n2  13, loja, Bairro: Piedade em 

itaúna - MG, CEP: 35680-262, inscrita no CNPJ sob o n°  07.528.036/0001-91, com 

contrato social devidamente registrado na JUCEMG sob o n° 3120734274-7 em 
21/07/2005 e última alteração sob ré 6126351 em 24/11/2016; resolvem de comum 
acordo consolidar as cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Da Sede 

A sociedade com SUB sede estabelecida na Rua Crestes, n° 13, loja. Bairro Piedade em 
Itaúna - MG, CEP: 35680-262, resolve alterá-la de endereço, passando a sediar-se na 

RIM Jose Zázimo Lopes, n2  149, Bairro Juscelino Kubitschek em ltaúna - MG, CEP: 

35681-367. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Do Quadro de Sécios 

O sócio CARLOS MARCUS MOREIRA, acima qualificado, retira-se da sociedade cede e 

transfere suas quotas de capital da seguinte forma: 

O sacio LEONARDO LARA SANTOS recebe 1 (uma) quota, no valor de RS 1,00 (hum 

real) cada. totalizando R$1,00 (um real); 

Parágrafo único: O sécio que 
se retira da sociedade, declara haver recebido todos os 

seus direitos e haveres perante a sociedade, nada tendo a reclamar, sela a que titulo for. 
nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lho plena, geral, rasa e &revogável 

quitação. 

Contabilidade J. Franco 
37-32494550 

esdastrolicental ailkledertmee.com.br 	 Peão 1 de e 

Comercial do Estado de emes Genes Certifico registro sob o n• 31603921862 em 16/0412020 de Empresa ARENtla INF0RMAT1CA E OISTRIBUICAO EIREU, Mm 31600921862 e 
protocoio 201303302 - 13/03/2020. ~enamorei: 495545559795112B134982C5E33077C50313590976. Marinety de Pede Sornam - Secretaria-

Geral Proa rafidar 9419 docomento. 909850 tataraamMocarog mg gOv.td e Infame n• do protocolo 20/13n 4132 e o ceerrgo de segurança mOrtirl 

Este Mela loi roleta Olgeaknente e ~acide em 160042020 por Marinety de Pema 
gomem geena 1. 

SigLkS". 
pág. 3113 

7s Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social àp Transformação de 
Sociedade Empresária Limitada pare Empresa individual de Responsabilidade 

Limitada - Eirell 
"ARENNA INFORMÁTICA LIDA ME" 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Da Distribuição do Capital Social 

Após a cessão e transferência de quotas, o capital social neste ato passa a ser assim 

distribuído: 

LEONARDO LARA SANTOS passas possuir 3.000 (três mil) quotas, no valor de RS 160 

(um real) cada uma, totalizando R$3.000,00 (trás mil reais). 

Total- 	
R$3.000,00 (três mil reais). 

CLÁUSULA QUARTA 
Do Objeto Social 

A sociedade passa a ter o objeto social comércio 
e locação de equipamentos de 

Informática diversos, suprimentos, eletreeletrbnicos, eletrodomésticos, 
equipamentos elétricos, hidráulicos, materiais para construção civil, material 
escolar, equipamentos do som, Iluminação e Instrumentos musicais, máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais diversos sem operador, peças para veículos 
automotores, equipamentos e implementes agrícolas, materiais esportivos e afins, 
brinquedos, utilidades domésticas e seus correlates, equipamentos para redes e 
telecomunicações diversos, baterias, cabos, arames diversos, móveis de escritório, 
residenciais, comerciais, fabricados em madeira, compensado, vidro, pedras, aço e 
demais matérias primas; remanulatura de cartuchos ¡ato de tinta, laser e jato de 
cera; atividades de ensino; assistência técnica na área de informática, reparação e 
manutenção de computadores, tratamento de dados, provedores de serviços de 
aplicação e serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internei, 
provedores de voz sobre protocolo Internet veia, portais provedores de conteúdo e 
outros serviços de informação na Internet, suporte técnico, manutenção e outros 
serviços em tecnologia da informação, instalação de outros equipamentos, 
reprodução de software. Representação comercial por conta de terceiros e 

Interrnedlaçâo de negócios. 

CLÁUSULA QUINTA 
Do Aumento de Capital Social 

• 
O Capital Social que é de R$ 

3.000,00 (três mil reais), divididos em 3.000 (três mil) 
quotas. no valor unitário de R$ 1,00 (hum real), passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (hum 
real), verificando, portanto um aumento de RS 197600,00 (cento e noventa e sete mil 

reais), elevado da seguinte forma: 

Parágrafo único: Transfere-se da conta de 'Reserva de Lucros' a importância de RS 
197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais). 

contabllfdsda J. Franco 
1049.350 
jÕIIMiS.jrmnCO-tOIT'-bf again .2 to 6 

teJunta Corms~ do Egindo de Senos G&ait 
Certifico 'agite° sob 00e 316039216 2 em 1600402020 de Engana AROMA INFORMATICA E DISTRIBUICAO ema,. Niro 31600921662  • 

protocolo 201303302' 130037020. 	
~Mo: 495 EEE07057A206411417C5E33D7SCO230560976. ~els d• Paula Combro - 

Ser:relida 

Gene. Pare mudar este docunierto, 	61 	ueemgirdsgov.lx e Sarnas n• do pr000032 20/1303332 e o código cio segurança mowl2 

ata cópia IS eutenlada ~Manto e 	bfl 16104/2020 por Marinely de Pealo Somam Socretate-Gerai. uça-S 0.4113 
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Sociedade Empresária Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada - Eira!' 

"ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME" 
f:#1 7111dração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Transformação de 

ó' Iodado Empresária Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada - Eirell 

"ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME" 

Contabilidade J. Franco 
SI.3N8-3550 

brdarlroCibenubnrkhrdaprenco.com.  algtru 4 do 

CLÁUSULA SEXTA 
Da Distribuição do Capital Social após o Aumento 

Após o aumento, o capital social neste ato passa a ser assim distrIbuldo: 

LEONARDO LARA SANTOS 
passa a possuir 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de 

RS 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$200.000,00 (duzentos mil reais). 

Total 	
R$200.000,00 (duzentos mil reais). 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Transformação 

Fica 
transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada — Eireli, passando a denominação social a ser "ARENNA INFORMÁTICA E 

DISTRIBUIÇÃO EIRELI”, com 
sub — rogação de todos os direitos e obrigações penInentes. 

CLÁUSULA OITAVA 
Das Alterações 

Em virtude da presente alteração contratual introduzida no 
ato constitutivo da sociedade e 

alterações posteriores, todas arquivadas na JUCEMG. passa a constituir o tipo iurielico 
Sociedade Limitada em Empresa individual de Responsabilidade Limitada — Eirell, a 
qual se regera, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga 

mutuamente o titular. 

Para tanto, lifTTIB em ato continuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual do 

responsabilidade Limitada. 

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO PARA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE UMITADA 

LEONARDO LARA SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido à 02/04/1983 em Itaúna-MG, filho de 

José Eustáqulo dos 

Santos e 
Adfiza Maria Lara, portador da Carteira de Identidade sob o n° MG-

12.246.588. expedida pela SSP/MG. Inscrito no CPF sob o n° 051.752.666
-24,  

residente e domiciliado na Av. Jove Soares, n° 1.357, Bairro das Graças em Itaúna- 

MG CEP: 35.680-346. 

Constitui uma empresa Individual de responsabilidade 
limitada mediante as seguintes 

clausulas: 

Canta illdade J. Franca 
SI- 3240-3650 

~os inecontatff 3~41 nincaconylor 

Junte Canerciel do Estado de tanta Gera 
Certo inane lobo o° 31500921682 era 115/04/202

0 
 da Empresa AROMA INFORMARCA E DISTRIBUIU° BREU. Nice 31600921862 e 

protocolo 201303302' 13/03/2020. Aulantkaello: 498548859795162664987C5E33137F0BD313590978. Mannety 
de Pata Bomba Secreteda-

Geral bani validar este documento. ~rase ntliclhertertrecernconsgovar e Irriamte re do protocolo 20/130.330.2 e o código de seguntrçe meart) 

Esta carga rol arstoolluela digita~ a assinada ern 16104/2120 por Mednety do Paula cometi Unir 
	tal, 

09. 5113  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Nome, Inicio e Prazo de duração 

A denominaçào social gira sob o nome empresarial de "ARENNA 
INFORMÁTICA E 

DISTRIBUIÇÃO EIRELI", 
tendo iniciado suas atMdades em 15 de Julho de 2005, com 

prazo de duração indeterminado. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Da sede 

A empresa tem sua sede na 
Rua José Zózimo Lapas, ns 149, BEIICTO JLIS0011n0  

CLAUSULA TERCEIRA 
Do Objeto Social 

A empresa tem por objeto social comércio 
e locação de equipamentos de informática 

diversos, suprimentos, eletroeletrónicos, eletrodomésticos, equipamentos elétricos, 
hidráulicos, materiais para construção civil, material escolar, equipamentos de som, 
iluminação e instrumentos musicais, máquinas e equipamentos comerciais e 
Industriais diversos sem operador, peças para veiculas automotores, equipamentos 
e Implementas agrícolas, materiais esportivos e afins, brinquedos, utilidades 
domésticas e seus correlatas, equipamentos para redes e telecomunicações 
diversos, baterias, cabos, arames diversos, móveis de 

ESCrIt6110, residenciais, 

comerciais, fabricados em madeira, compensado, vidro, pedras, aço e demais 
matérias primas; remanufatura de cartuchos jato de tinta, laser e lato de cera; 
atividades de ensino; assistência técnica na área de informática, reparação e 
manutenção de computadores, tratamento de dados, provedores de serviços de 
aplicação e serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet, 
provedores de voz sobre protocolo Internet volp, portais provedores de conteúdo e 
outros serviços do informação na Internet, suporte técnico, manutenção e outros 
serviços em tecnologia da informação, instalação de outros equipamentos

,  

reprodução de software. Representação comercial por conta de terceiros e 

Intermediação de negócios. 

CLÁUSULA QUARTA 
Do Capitai Social 

O 
capital é de RS 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado e subscrito 

neste ato em moeda corrente deste pais. 

Cattinc0 Misto sob o o* 31600921862 
 sol 15/04/2020 da Emprese BRENHA INFORMATCA E DISTRIBUICAO EIRELI. te 315009218

52  e 
Junta comercial do estado de etnes Gereis 

Oratooalo 201303302- 13/03/2020. Aulenticenace 4985468597957621954961105E331378031)30590978. Mannely de nada ~fim secretária-
devi bera validar este documento, acesas larcennwelticemgragbovar o blenne na do protocoto 20/130.330-2 e o código de onts~ ea

3810  

Esta capta rol eutentloada ~Umente e enbedal em 15/0412020 por Main* de Nua, ~Tern Secratable.Geral. 09.6113 

NOM 3 do 6 

Kubitschek, Reúna - MG, CEP: 35.681467. 



Junta Ccommeal do Estado de MdAs Gerais 
Urna° Mento soe o rd 318009211382 
preloccio 201303302 - 13/03/2020. 
Geral. Para ~dar este documento. 
Esta cOpla IS amentiends dOlurirnente e 

/2020 da Emprese ARENNA INFORMAMA E OISTRIBUICAO E1REU. ta. 31600921862 a 
49EMEE5911)57A2884967C5E33078C0030590978. Marinely de Patda Oomfrn • Secretérta-

Jamemeamgma.gov.br  a Infcerne no do protecob 201130.330-2  e o ctd190 de se0aÇa IM3.13  

16/04/2020 por Madre!). de Paula BomNe Secireterei-Gemi. Pso 

••••••.. 

ir)ch 
8, 
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eração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Transformação de y 

dedada Empresária Limitada para Empresa 
individual de Responsabilidade 

Limitada - Eirell 
"ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME" 

CLÁUSULA OUINTA 
Da Administração Social 

A administração da empresa caberá ao seu titular A acima qualificado, com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar 
todos os atos permitidos pela legislação pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA 
Da Retirada Pró-Labore 

O titular da empresa terá uma retirada mensal, a titulo de 
"Pró-labore", observadas as 

disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Prestação de Contas 

Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

CLÁUSULA OITAVA 
Da Abertura de Filiais 

A empresa poderá a qualquer tempo. abrir ou fectar filial ou outra dependência. mediante 

ato de alteração do ato constitutivo. 

CLÁUSULA NONA 
Do Falecimento OU Interdição 

do Titular 

Falecendo ou interditando o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros 

sucessores do Incapaz. 
CLÁUSULA DÉCIMA 

Do Desimpedimento do Titular Administrador 

O titular administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos: ou por crime 'alimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, oti a 

propriedade. 

Parágrafo único: 
O titular da empresa declara, sob as penas datei, que não figura como 

titular de nenhuma outra empresa Individual de responsabilidade limitada. 

Contabilidade J. Franco 
37- 32494650 

cedtstroltrcentablikleclollnrico.tom.b,  

"le 
Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Transformação de 

Sociedade Empresária Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada - Elreli 

"ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME" 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Da Resolução dos Casos Omissos 

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos 

Código Civil (Lei fie,. 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Do Foro 

Fica eleito o foro da Comarca de Reuna - MG, para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, assim, por se acharem justos e contratados, assinam digitalmente o presente 

Instrumento particular de contrato social. 

baiana - MG, 13 de Abril de 2.020. 

CARLOS MARCUS MOREIRA 

LEONARDO LARA SANTOS 

COMabilldede J. Franco 
37- $22494650 

catvo39303(ablIM44/439990.74,797  

Págbai 5 doa 

JuMe comereis de Estado de ~as Geme Conama ~sim sob e n• 31800921882 em 16/0412020 da &adagia ARENA 1NFORMATICA E DISIRIBUICAO E1REU, NIre 31600921882 e 
PrOtecolo 201303302' 13/03/2020. tad.~10: 49EMEE597957A21384987C5E3307FC80305913918. Mnrtnedy de Paula Barldha • Sanada. 

Gemi pra nadar este dowmento. messe mtplanne.lucemorrmgov.tx 
e Informe ne do ~tome 20/130.330-2 e o oadlçpa de sogumnea m0e0  

Esta teria IS eartenticeds diditahlatatt estirada em 16/04/2020 por tatelnaly de Patas BenOm Semeio 
	et. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS • 
Registro Digital 

DoCument0 Principal 

( 22  

ATO 315 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) 

 

C Empresário 

E Empresa Individual de Responsabilidade Lida 

C) Sociedade Empresária 

Em* 
 Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

O titular LEONARDO LARA SANTOS. 
portador do documento de identidade fir MO-

12.246.5815. SSP/MG e inscrito no CPF sob o C 051.752.666-24 da empresa ARENNA 

INFORMÁRT1CA E DISTRIBUIÇÃO EIRELL com sede na Rua Jose 2.6zimo Lopes if 
IiQ 

Bairro Juscelino Kubitschek. CEP: 35.681-3670. na cidade de Moina, Estado de Minas Gerais. 

inscrila no CNILUMF sob o C 07.5215.036/000 I 
-Pisem declarar que: 

Adotará o nome empresarial de 
ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO 

EIRELI ME. 
1:1 no exercício anterior não excedeu 

o movimento da receita bruta anual da empresa 
13 não excederá 

ao limite fixado no inciso ido art. 35 da Lei Complementar 
e 123 de 14 de dezembro de 

2006. e que não se enquadra em qualquer das 
hipóteses 

de exclusão relacionadas no fi 4° 

do art. 3" da mencionada kl. 

'Iraúna — MG, 13 de Abril de 2020. 

LEONARDO LARA SANTOS 
Titular assina digitalmente 

Página 1 de 1 

unte Comerciai do atado de Mines Gelais 

Certifico registro soao rd 31600921662 em 18/04/2020 
da 

Emproes NSENNA ntFORMATICA E DISTRIBUICAO EIPEU, Nice 31600921862 e 

protoccgo 201303302 . 13/03/2020. Acta-denodo: 49654EE597951621364907C5E33137FC6030590978. Matinais de Pasta Bonfim - Socreultie-

Cede. Pare voada, este doa/mento. 444414 httpfiv~JvconStrig 
gov.br e Informe se do protocolo 20/130 330-2 e o coado de ~unam, 

inC/NO 

OCO. 9/13  
Esta 650.141 rattengicada digita/mente e essinecle em 1604/202

0  per %troneis de Paula Bondm Secreta' 	
el. 

hirta Comerdal do Estado do Mirro Gerais 
Cendro registro sob o os 31600921662 em 
pregoado 20 303302 • 13103/2020. 
Geral. Para mecha este ~mento. acesso 
Eme capte gol autantkeda dlgglalmente e 

6/0402020 
49E5•4 

INFORMATICA E DISTRIEWICAO CREU. Pise 31600921662  e 

A2884957C5E33D7FC0030590978. Merinegy de Pada Eletnee • Secretária
-

.1x e kdorme rd do protocolo 201130.330-2 e o orgago de segurança mGvA) 
Opor trortnely de Pada gomfirn decrete/ia-Gerei. 

~- P69. 1°113 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 

GOVeillge do Estado da Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO Dl TAL 
Certifico que o ato, asstlado digitalmente, da empresa ARENNA INFORMATICA QlSTRIBUlCAO 

EIRELI. de HIRE 3160092180-2  e protocolado sob o número 20/130.330-2  em 13/03/2020, encontra-se 

registrado na Junta Comercial sob o número 3160092186
2, em 16/042020. O elo foi deferido 

eletnanIcamente pelo examinador Luciano BEITTOIMS 

Certifica o registro, a Secretária-Gorei MarInely de Paula Bomfina 
Pala sua v0110800_ deverá ser 

acossado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (Mtps:// 

podalservIcoslutamg.mg.govbr/Portat/pagesfirnagemProcesiONHUMaraist) 
 e infomtar o número de 

protocolo e chave de segurança. - - 	• 
-••••• _- 

Capa de Processo 	
• 	_ 	. 

PF Nome 

051.752.660-24 	
LEONARDO I_AFtA SANTOS 	• 

Documento PrincIP-al 

CPF I r 

051.752.660-24  

108 457 47649 

Pr "-- 	• 	NOMO ' 	I I. 	.. 	. 	
. a 

	

051.752.666-24 	
LEONARDO LARA SANTOS . -^: . rf , 

Sok; Horizonte. gulnli-fetra. ledo abre de 2020 	i  

	

". 	
'4: 
	o' . 	 . 

:é -. 
Documento assinado eletrenichmente por Luciano Barreiras Vieira. Servidor(a) Público(e). 

em 16/04/2020, tis 11:02 conforme horário oficial de BrasIlbs. 

SRM 	... , fr _ - 	 _.. 

e 

Número do Protocolo 
Data 

13/03/2020 

ig 
'1 1: 

A autencIdade desse documento pode ser conferida no ggiteitspicrlige_01~pg 
Informando o número do protocolo 20/130.330-2. 
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Grota

Comutai do Estado d• sotas oreis 
Certifico reyilltr0 sob • 31603921662 em 1eo04/2020 da Emana. ARENNA INFORMATICA E DIST: IBUICAO

Ma,lnely
miellipal, Me 3100092. 	1E82 ie 

prol000le 201303302 131032020. AMenticiegao: 49EMEE597957A211649112C5E33137FCB030 
&na Pare nadar este doo:narra ~na latmdrevregiCeing reg umas • 

~roa re do promoom 201130 330-2 • o código deilegoninge m0.0  

ga 
copla lei autenticada digitalmente e asilaiide em 1610412020 Po- ~cie Paula 

somem 
S~ PS "n3  

EDJUM

ID Corne-retal do Enteio** uns Gerai. 
certifico regiam cot, o no 31600021562 

 em 16.14/2020 da Empresa ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO CREU. Nite 3160002
1582  • 

prolOcolo 201303302- 13/0312020. Autenecteglio: 49EMEE507957A2054957C5E13137FCB0305005110 Martnety de Pauta Gomem • Saciada-
Gni_ Pira validar esta doeserenbe nega litlisieseemlueerng :agourar e informe n' do protocolo 201130330-2 • o &digo de segurança mGaA) 

Esta capta Mi autenticada digitalmente • anima wn 18404/2020 POI MednelY de Pila LiCeltl 6.10~
111.041ML 

5.9S~ $01  2113 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Rigistro Digital 

s-51-St 

Belo Horizonte. quinta-feire, 16 de abril de 2020 

O ato foi deferido e assinado (*latamente por 

eJunte Curnenstel do Estado de Unes Gerob 
Certifico ~atro toe o rd 31800921862 em 18104/2020  de Emprese ARENNA INFOR 	

W MATICA E OISTRIBUICAO EL/. WS 31600921882 e 

ProSocele 201303302 - 13/03/2020. AutenOceollo: 49E5nEE597957A2130498785633137FC80313593978. imenso Re Pede Bornlim - Secretedzu 
Gerei Pese vrdidar este documento. cousa httpiNreSmossgrov.br e Informe rd elo protocolo 20/130.330-2 ao calco de segurança ~ND 

paSg. 13113 
Este 0324P 

gol autenticada dg/1Se~ e assinede em 16/04/2020 por Madnely 65 Paste Bomfirn seaet 
	II. 	 _ 



Pzejeetat liteat~ de 4, 

94dcwete do PI edeeen Secetania litaceizal 

PROCESSO No. 091/2020 
ATA PREGÃO PRESENCIAL No 022/2020 

RP N°012/2020 

Aos doze dias do mês agosto de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, na sala de 

licitações da Prefeitura de Luz, reuniram-se a pregoeira e sua equipe de apoio, nomeados 
através do Decreto no 2.791/2020 de 02.01.2020, alterado pelo decreto 2.850/2020 de 01 de 
Abril de 2020, para o julgamento do pregão em epígrafe, cujo objeto trata do "REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETO-
RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS 
E A CASA GRANDE ". TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital foi publicado na forma 

da Lei Federal n.o 8.666/93 nos seguintes meios de comunicação: Diário Oficial dos Municípios 
Mineiros — AMM, Saguão da Prefeitura Municipal de Luz e disponibilizado no Site 

www.luz.mq.qov.br.  Aberta a sessão, compareceram os seguintes representantes/licitantes 

para o credenciamento: Sr. Daniel Garcia de Oliveira, portador do CPF: 048.021.976-

16, representante da empresa METAL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita 

no CNPJ: 18.493.830/0001-63; Sr. Denilson Martins da Silva, portador do CPF: 

037.603.856-05, representante da empresa COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA, inscrita 

no CNP]: 27.933.196/0001-23; Sr. Junior Cesar do Nascimento, portador do CPF: 

080.825.236-46, representante da empresa MULT SERVIÇOS E PRODUTOS EDUCA-
CIONAIS EIRELI, inscrita no CNPJ: 33.145.072/0001-86; Sr. Oswaldo Leandro Tava-
res, portador de CPF: 072.110.056-29, representante da empresa ZIRICO MOVEIS EI-

RELI, inscrita no CNPJ: 26.656.774/0001-69; Sr. Nelson Dutra Garcia Junior, porta-

dor de CPF: 090.361.336-02, representante da empresa PRIME DISTRIBUIDORA LTDA 
- ME, inscrita no CNP): 29.153.321/0001-08; Sr. Nelson Alves de Moraes, portador de 

CPF: 442.467.306-53, representante da empresa MOBILLE-AÇO COMÉRCIO VAREJIS-
TA DE MÓVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 13.759.572/0001-09; Sr. Felipe Gustavo 
Tavares, portador de CPF: 106.036.906-02, representante da empresa ML DO BRASIL 
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ: 34.075.109/0001-00; 
Sr. Sergio Cardoso Martins, portador de CPF:436.698.246-34, representante da empre-
sa SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME, inscrita no CNP): 
04.160.295/0001-14; Sr. Jose Geraldo Gonçalves, portador de CPF: 841.827.686-04, 
representante da empresa ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 
EPP, inscrita no CNP): 08.221.047/0001-97; Sr. Carlos Alexandre Sousa Ferreira, 
portador de CPF: 080.818.516-07, representante da empresa ARENNA INFORMÁTICA E 
DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrita no CNP): 07.528.036/0001-91; Sr. Josemar Fogaça 
Leite, portador de CPF: 882.776.749-53, representante da empresa MAB EQUIPAMEN- 	. 
TOS EIRELI, inscrita no CNP): 37.658.173/0001-01; Sr. Bruno Alberto da Silv., por- 

tador de CPF: 135.577.986-31, representante da empresa M&R EQUIPAMENTO 	MÓ- 

VEIS LTDA - ME, inscrita no CNP): 11.708.655/0001-35. Em seguida os licitan 	foram 

devidamente credenciados a ofertarem lances verbais. Procedeu-se a abertura dos - - 'lopes 

PROPOSTA dos licitantes participantes. Houve oferta de lances verbais e a Pregoeir • uso 
de suas atribuições aceitou os valores ofertados através das propostas escritas e lances ver-
bais que estavam dentro da estimativa de preços. Foram consideradas vencedoras as empre- 

sas: MOBILLE-AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME, nos item 1, 3 e 6 # 
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9aidgete cea Predeía e Secreta 

com valor global de R$ 11.788,90 (Onze mil e setecentos e oitenta e oito reais); METAL X 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA — EPP venceu nos item 7 , com o valor global de R$ 
12.236,00 (Doze mil e duzentos e trinta e seis reais); COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA, 
venceu nos itens 4 e 8, com valor global de R$ 10.623,00 (Dez mil e seiscentos e vinte e 
três reais); ZIFtICO MOVEIS EIRELI, venceu nos item 17 , com o valor global de R$ 
3.861,00 (Três mil e oitocentos e sessenta e um reais); ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP, venceu nos itens 9, 11 e 18, com valor global de R$ 
17.962,00 (Dezessete mil e novecentos e sessenta e dois reais); SANTA HELENA MOVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME, venceu nos item 19, com o valor global de R$ 1.917,00 
(Um mil e novecentos e dezessete reais); M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA - ME, 
venceu nos itens 2,10 e16, com valor global de R$ 22.967,00 (Vinte e dois mil e novecen-
tos e sessenta e sete reais); PRIME DISTRIBUIDORA LTDA — ME, venceu nos itens 12, 
com valor global de R$ 10.030,00 (Dez mil e trinta reais); ARENNA INFORMÁTICA E 
DISTRIBUIÇÃO EIRELI, venceu nos itens 12 , com valor global de R$ 11.676,00 (Onze 
mil e seiscentos e setenta e seis reais); MAS EQUIPAMENTOS EIRELI, venceu nos itens 

com valor global de R$ 28.694,00 (Vinte e oito mil e seiscentos e noventa e quatro re-
ais); MULT SERVIÇOS E PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI, venceu nos itens 13 e 

com valor global de R$ 28.694,00 (Vinte e oito mil,seiscentos e noventa e quatro reais); 
A discriminação dos itens e lances estão no mapa de apuração anexo a esta ata. Aberto o 
envelope DOCUMENTAÇÃO, a CPL conferiu os documentos estando as empresas vencedoras 
devidamente HABILITADAS. O valor global para este processo PRC No 091/2020 é de 
R$ R$ 142.644,00 (Cento e quarenta e dois mil e seiscentos e quarenta e quatro reais). Os 
licitantes aqui presentes não manifestaram nenhum interesse na interposição de recursos. A 
Pregoeira no uso de suas atribuições determinou que permanecesse como parte integrante 
deste certame, o envelope DOCUMENTAÇÃO das licitantes vencedoras. Foi devolvido o en-
velope "DOCUMENTAÇÃO" da licitante ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMER-
CIAIS EIRELI, por não ter sido ganhadora de nenhum item do certame. O resultado será 
comunicado à Procuradoria Jurídica para apreciação e posteriormente à Autoridade competen-

te para a devida homologação. Nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi en-
cerrada, lavrada a presente ata, que lida e achada conforme segue, será assinada por mim e 
demais presentes. Luz/MG, 12 de agosto de 2020. 

VANUSA CÂND 	LIVEIRA BRITO 
Presidente da CPL 

Equipe de Apoio: 

Luis CarlblVieira Rodrigues Higor Gontijo jhhal 
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9aidgete do Pujara e S'eozaría 

- 
Sandra A ara 	reira Costa 

Membro Auxiliar: 

Fabricio Jerônimo Camargos Silva 
Chefe de Serviço - SEMECE 

Licitantes: 

Empresa: METAL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 
CNP): 18.493.830/0001-63 
Nome: Dani Gar 'a de Oliveira 

te.....---- ...c26 

Empresa: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA 
CNP): 27.933.196/0001- 3 
Nome: Denilson Ma r a 'Iva  

Li
r 

Empresa: MULT SERVIÇOS E PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI 
CNPJ: 33.145.072/0001-86 
Nome: Junior Cesar do Nascimento 

Die 

e 

  

0)\ 4. Empresa : ZIRICO MOVEIS EIRELI 
CNP): 26.656.774/0001-69. 
Nom • Oswaldo Leandro Tavares 

5. Empresa : PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME 
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CNPJ: 23.315.111/0001-9,2 
N 	e: Carlos lexan4re S ,  usa 	eira 

SL 

Pt4e~4 Wia~at de siegii 
gaidgete á pujara e S'euret44ia 7/444~ 

CNPJ: 29.153.321/0001-08 
Nome: Nelso atra Ga' Junior 

6. Empresa: MOBILIE-AÇO OMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - M 
CNPJ: 13.759.572/00 -09 
Nome: Nelson 	de Moraes 

7. Empresa : ML 130 BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 
CNP): 34 75 I • e 1 1 -00 
Nome 	pe Gusta 	ares 

8. Empresa : SANTA HELENA MO EIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME 
CNPJ: 04.160.295/0001-14 
Nome: Sergio Cardoso Ma 

Empresa : ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 
CNPJ: 08.221.047/0001-97 
Nome: Jose G raldo Gonçalves 

Empresa : ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 

Empresa: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI 
CNP): 11.708.655/0001-35. 

i, No 	Josemar Foga 1, eite 

a s. - 	 L is tafiet_ ,g14 vs 
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12. Empresa : M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA - ME 
CNP): 11.708.655/0001-35 
No e: Bruno Al 	a Silva 
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Licitação: 22/2020 - PR Nr. do Processo: 91/2020 

Licitação: 22/2020 - PR Nr. do Processo: 91/2020 

11.676,00 

Item 	Material 	Descrição do Material 	 Marca do Produto Un.Med. 	Otde Cotada Descto(%) 	Preço Unitário 	Preço Total 	.Situação 

Nr. do Processo: 91/2020 	 Licitação: 22/2020 • PR 

Fornecedor: 4916 	• ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO 

	

9 	1153 	CARTEIRA ESCOLAR ALUNO 

	

11 	26475 	CONJUNTO MESA PROFESSOR 

	

18 	23664 	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 

Nr. do Processo: 91/2020 	 Licitação: 22/2020 - PR 

Fornecedor: 4925 	• SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 

19 	26476 	QUADRO PARA GIZ 

Fornecedor: 6191 	- M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA 

--/W2   ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 

10 	26545 	CONJUNTO BISTRÕ 4 BANQUETAS - 1 MESA 
REGULÁVEL 

16 	26550 	LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 

Fornecedor: 6193 	AÁ2YA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI 

5 	218 	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS -02 
TORNEIRAS 

k‘ e 

Data da Homologação: 

ACHEI 	 UN 50.000 
ACHEI 	 UN 3,000 
ACHEI 	 UN 13,000 

Total do Fornecedor —> 66,000 

Data da Homologação: 

SANTA HELENA 	UN 3,000 

Total do Fornecedor -----> 3,000 

Data da Homologação: 

MOGIANO 	UN 22,000 

ASTEM 	 UN 6,000 

JSN 	 CJ 13,000 

Total do Fornecedor ----> 41,000 

Data da Homologação: 

KINOX 	 UN 7,000 

Total do Fornecedor---> 7.000 

0.0000 255.0000 

0,0000 225.0000 

0,0000 349.0000 

0,0000 639,0000 

0.0000 395.0000 

0,0000 865,0000 

0,0000 699.0000 

0,0000 1.668.0000 

	

12.750,00 	Venceu 

	

675,00 	Venceu 

	

4.537,00 	Venceu 

17.962,00 

1.917,00 	Venceu 

1.917.00 

	

8.690,00 	Venceu 

	

5.190.00 	Venceu 

	

9.087.00 	Venceu 

22.967.00 

11.676,00 	Venceu 
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7 	25024 	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - META X 
CINZA/PRETO 

UN 

Nr. do Processo: 91/2020 	 Licitação: 22/2 
Fornecedor: 8890 	• COMERCIAL OFFICE MINAS  LTDA 

("Hl  

8 	26546 	CAFETEIRA ELETRICA IND ide/NOX 4 LITROS MARCHES 
4 	567 	ARQUIVO DE ACO 04 GAV. NO Venceu 

	

1.000 	00:00000000 	1.318230:00000000 	
91..512030:0000 	

Venceu 
 

020,1fr, 	Data da Homologação: 

Total do Fornecedor —> 

0MNOIJ/41AL 	 UN 
UNI 	

25,000 

Data da Homologação: Nr. do Processo: 91/2020 	 Licitação: 2212020- PR 

Fornecedor: 7814 	- META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 

Data da Homologação: Licitação: 22/2020 - PR Nr. do Processo: 91(2020. 

429,0000 	3.861,00 	Vence ZIRICO 	 UN 	 9.000 	0,0000 17 	26553 	4A DE REUNIÃO MODELO INDUSTRIAL 

3.861,00 Total do Fornecedor 	-> 	 9,000 

Item 	Material 	Descrição do Material 	 Marca do Produto Un.Med. 	Qtde Cotada Descto(%) 	Preço Unitário 	Preço Total 	Situação 

1 26549 ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL UFFICIO UN 
MDP MOVEIS 

3 26548 ARMARIO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS - UFFICIO UN 
MATERIAL MDP MOVEIS 

6 26554 CADEIRA EMPILHAVEL FIBRA SINTÉTICA J3-MOVEIS UN 

Total do Fornecedor ----> 	 26,000 	 10.623,00 

200,0000 1.800.00 Venceu 

397,0000 1.588,00 Venceu 

280,0000 8.400,00 Venceu 

11.788,00 

218,5000 12.236.00 Venceu 

12.236,00 

	

9,000 	0,0000 

	

4,000 	0.0000 

	

30,000 	0.0000 

Fornecedor: 8933 	- ZIRICO MOV S EIRELI 

Nr. do Processo: 91/2020 	 Licitação: 22/2020 - PR 	 Data da Homologação: 

Fornecedor: 6676 	• MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME 

Total do Fornecedor------> 	 43,000 

56.000 	0,0000 

56,000 



Venceu 
Venceu 

13 	26552 	ESTANTE INDUSTRIAL EM MADEIRA E METAL FLEX DIL 	UN 6,000 0,0000 649,0000 3.894,00 

15 	26551 	LIXEIRA DE PRAÇA SANTA EDVGES 	UN 160,000 0,0000 155.0000 24.800,00 

Total do Fornecedor-----> 166,000 28.694.00 

Nr. do Processo: 	91/2020 	 Licitação: 	22/2020 - PR Data da Homologação: 
Fornecedor: 9428 	- MAB EQUIPAMENTOS EIRELI 

6,000 0,0000 1.815,0000 10.890,00 14 	26547 	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 309 LITROS CONSUL 	UN 

Total do Fornecedor-------> 6,000 10.890.00 

Nr. do Processo: 	91/2020 	 Licitação: 	2212020- PR Data da Homologação: 
Fornecedor: 9430 	- PRIME DISTRIBUIDORA LTDA 

59,000 0,0000 170.0000 10.030.00 12 	560 	ESTANTE DE ACO 06 DIVISORIAS FATTO 	 UN 

Total do Fornecedor ----> 59.000 10.030.00 

Venceu 

Venceu 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
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Item 	Material 	Descrição do Material 	 Marca do Produto Un.Med. 	Qtde Cotada Descto(%) 	Preço Unitário 	Preço Total 	Situação 

Nr. do Processo: 91/2020 	 Licitação: 22/2020 - PR 
	

Data da Homologação: 
Fornecedor: 9165 	- MULT SERVICOS E PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

PRC no.: 091/2020, de 22 de Julho de 2020. 

Parecer no.: 392/2020, de 17 de Agosto de 2020. 

Interessado(s): Departamento de Compras. 

Pregão Presencial: 022/2020. 

Assunto: Registro de Preços para aquisição de mobiliários para atendimento aos 

setores da Prefeitura Municipal de Luz/MG, bem como as creches/escolas e a Casa 

Grande. 

A Comissão Permanente de Licitação encaminhou a esta Procuradoria 

Jurídica, para fins de análise e emissão de parecer nos moldes do artigo 38, inciso VI 

da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, o Processo de 

Licitação em epígrafe. 

Compulsando os autos que tramitam na modalidade Pregão Presencial, 

infere-se que a Presidente e a Comissão Permanente de Licitação adotou os seguintes 

procedimentos até a presente fase: 

Autuou a documentação que deu início ao processo licitatório, juntando 

inclusive o Ato Administrativo que os nomearam a conduzir os processos de 

licitação no corrente exercício de acordo com o que determina a Lei Federal 

8.666 e suas alterações posteriores, bem como nos termos do artigo 10  e 

seguintes da Lei Federal 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, regulamentado 

pelo Decreto Municipal 143/2013, de 02 de Janeiro de 2006, posteriormente 

alterado pelo Decreto Municipal 1.069/2011, e demais normas estabelecidas no 

Edital e pela Lei Complementar 123/2006; 

Verificou acerca da existência de dotações orçamentárias, bem como solicitou 

junto ao serviço competente o bloqueio orçamentário e estimativo; 

Esta Procuradoria Jurídica, atendendo as determinações emanadas do Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com relação ao SICOM, bem 

como ao que determina a Lei Federal 8.666 e suas alterações posteriores, bem 

como nos termos do artigo 1° e seguintes da Lei Federal 10.520/2002, de 17 

de Julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 143/2013, de O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 - Avenida Laerton Paulinelli, N°153. 
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Janeiro de 2006, posteriormente alterado pelo Decreto Municipal 1.069/2011, e 

demais normas estabelecidas no Edital e pela Lei Complementar 123/2006, 

avaliou o objeto da licitação e seus quantitativos e concluiu que a Comissão 

Permanente de Licitação elegeu corretamente a modalidade de licitação 

aplicável ao caso, ou seja, Pregão presencial - Menor Preço por Item, estando 

assim a compra, alicerçada e tendo com fundamento jurídico o artigo 10  e 

seguintes da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como nos 

termos do artigo 10  e seguintes da Lei Federal 10.520/2002, de 17 de Julho de 

2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 143/2013, de 02 de Janeiro de 

2006, posteriormente alterado pelo Decreto Municipal 1.069/2011, e demais 

normas estabelecidas no Edital e pela Lei Complementar 123/2006, razão pela 

confeccionou seu parecer pela aceitabilidade da licitação em tela; 

Elaborou o Edital nos termos do artigo 38 e 40 da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, bem como nos termos da Lei Federal 10.520/2002 e do 

Decreto 143/2006 de 2 de Janeiro de 2006, do Executivo Municipal; 

O Edital e seus anexos foi submetido à análise e aprovação desta Procuradoria 

Jurídica do Município, atendendo o disposto do Parágrafo Único do artigo 38 da 

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

O Edital foi publicado na forma prevista no artigo 21, da Lei Federal 8.666/93, 

no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, bem como no Diário Oficial do 

Estado de Minas Gerais, conforme consta nos autos com a juntada do extrato 

da publicação; 

Insta afirmar que o Edital do processo em epígrafe não sofreu impugnação 

como preceitua o artigo 41 da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993; 

A fase externa do Pregão foi devidamente cumprida pela Pregoeira e sua 

Equipe de Apoio mediante a convocação dos interessados através de publicação 

na imprensa, conforme consta nos autos com a juntada do Diário Oficial 

Eletrônico dos Municípios, bem como no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, conforme consta nos autos com a juntada do extrato da publicaç 
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estando, pois, cumpridas as formalidades legais previstas no artigo 40, inciso I 

usque V, da Lei Federal 10.520/2002; 

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio realizaram prévia cotação dos preços dos 

itens que foram licitados, a qual se encontra adunada ao processo e inserida no 

SICOM e serviu de parâmetro para condução do Pregão; 

A sessão pública do Pregão de recebimento das propostas realizou-se 

normalmente na data e horário previamente designados no respectivo Edital, 

tendo a Pregoeira obedecido o disposto no artigo 4°, incisos VI usque XVIII da 

Lei Federal 10.520/2002, bem como no Decreto 143, de 2 de janeiro de 2006 

na condução do Pregão até o seu final; 

Todas as ocorrências das sessões públicas do Pregão foram registradas em Ata 

própria confeccionada pelos membros da comissão e assinada por todos os 

presentes. Tais ocorrências foram: credenciamento dos participantes, abertura 

dos envelopes contendo as propostas, classificação das propostas, lances 

verbais e abertura dos envelopes para habilitação dos participantes vencedores; 

Finalmente, o processo de licitação em comento voltou a essa 

Procuradoria Jurídica para emissão do presente parecer. 

Do ora exposto, infere-se que a Comissão Permanente de Licitação, 

juntamente com a Pregoeira: 

Elegeu a modalidade correta para promover a contratação almejada pela 

Administração Municipal e obteve a aceitabilidade da mesma por parte desta 

Procuradoria Jurídica; 

Praticou todos os atos necessários exigidos pela Lei de Licitações e suas alterações 

posteriores, bem como nos termos do artigo 1° e seguintes da Lei Federal 

10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 

143/2013, de 02 de Janeiro de 2006 posteriormente alterado pelo Decreto 

Municipal 1.069/2011, e demais normas estabelecidas no Edital e pela Le 

Complementar 123/2006, para a contratação objetivada; 
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Registrou no bojo dos autos do processo todas as ocorrências do processo; 

Compareceram para o credenciamento as empresas METAL X INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EPP, COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA, MULT 

SERVIÇOS E PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI, ZIRICO MÓVEIS EIRELI, 

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME, MOBILLE-AÇO COMÉRCIO 

VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME, ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS 

COMERCIAIS EIRELI, SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 

ME, ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP, 

ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, MAB EQUIPAMENTOS 

EIRELI, M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA - ME de acordo com o artigo 

40, inciso VI, da Lei 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002, artigo 80, inciso IV do 

Decreto Municipal 143/2006 de 02 de Janeiro de 2006, e das Cláusulas do Edital; 

Após abertura do envelope, passou-se para a fase de lances; 

Assim, fez o julgamento da habilitação da licitante vencedora de acordo com o 

artigo 40, inciso XIII, da Lei 10.520/2002, artigo 10 do Decreto Municipal 143/2006 

de 02 de Janeiro de 2006, artigo 43, inciso I, da Lei 8.666/93, e da (s) Cláusula (s) 

do Edital; 

Aceitou-se a proposta da licitante MOBILLE-AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE 

MÓVEIS LTDA - ME nos itens 1, 3 e 6; METAL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - EPP no item 7; COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA, nos itens 4 e 8; 

ZIRICO MÓVEIS EIRELI no item 17; ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA - EPP nos itens 9, 11 e 18; SANTA HELENA MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME no item 19; M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS 

LTDA - ME nos itens 2, 10 e 16; PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME no item 

12; ARENA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI no item 5; MAB 

EQUIPAMENTOS EIRELI no item 14; MULT SERVIÇOS E PRODUTOS 

EDUCACIONAIS EIRELI nos itens 13 e 15 de acordo com o artigo 40, inciso XII, 

da Lei 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002, artigo 80, inciso XV do Decreto 

Municipal 143/2006 de 02 de Janeiro de 2006, e da (s) Cláusula (s) do Edital; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ —CNPJ: 18.301.036/0001-70 — Avenida Laerton Paullnelli, N°153. 

FONE: (037) 3421-3030 — FAX (37) 3421-3108 — CEP. 35.595-000 - LUZ - MG 

E-MAIL: admInIstracãoaduz.mq.gov.br  — SITE: www.luz.mg.gov.br  



PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

OAB/MG 199.235 

Adjudicou a licitante vencedora do item; 

O valor global do PRC 091/2020 é de 142.644,00 (cento e quarenta e dois mil, 

seiscentos e quarenta e quatro reais) que é inferior ao valor estimado de R$ 

283.318,06 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e dezoito reais e seis 

centavos). 

Os licitantes presentes não manifestaram nenhum interesse na interposição de 

recursos, conforme artigo 43, inciso III da Lei Federal 8.666/93. 

Pelas razões anteriormente expostas o PRC 091/2020 de 22 de Julho de 

2020 na modalidade Pregão Presencial 022/2020 com o objetivo de Registro de Preços 

para aquisição de mobiliários para atendimento aos setores da Prefeitura Municipal de 

Luz/MG, bem como as creches/escolas e a Casa Grande, está apto a ser aprovado pelo 

Sr. Prefeito Municipal mediante a homologação do resultado. 

Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela homologação do 

resultado da licitação pela autoridade. 

Este o parecer, S.M.J. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 - Avenida Laerton Paullnelli, N°153. 

FONE: (037) 3421-3030 - FAX (37) 3421-3108 - CEP. 35.595.000. LUZ. MG  

E-MAIL: admInIetraçâoOluz.mq.noviar - SiTE: vatatluz.mg.gov.br  



ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

PREGÃO PRESENCIAL 

Nr.: 22/2020 - PR 

Processo Administrativo: 

Processo de Licitação: 

Data do Processo: 

91/2020 

91/2020 
22/07/2020 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITAI-1:51210 
Spg 

0(a) Prefeito Municipal, AILTON DUARTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação ern;Vigor, 
especialmente sob Lei n° 10.520/02 e em face aos princlpios ordenados através da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores, a 
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve.  

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 

Processo Nr.: 
	

91/2020 
Licitação Nr.: 
	

22/2020-PR 
Modalidade: 
	

PREGÃO PRESENCIAL 

Data Homologação: 17/08/2020 
Data da Adjudicação: 12/08/2020 

	
Sequência: O 

f ) Objeto da Licitação "REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÂO DE MOBILIÁRIOS PARAATENDIMENTO AOS 
SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A 
CASA GRANDE" 

(em Reais R$) 
g ) Fornecedores e Itens Vencedores: 	 Qtde de Itens Média Descto (%), Total dos Itens 

- 004916 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO 3 0,0000 17.962,00 
- 006193 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI 1 0,0000 11.676,00 
- 008890 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA 2 0,0000 10.623,00 
-006191 - M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA 3 0,0000 22.967,00 
- 009428 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI 1 0,0000 10.890,00 
- 007814 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 1 0,0000 12.236,00 
- 006676 - MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 3 0,0000 11.788,00 
- 009165 - MULT SERVICOS E PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI 2 0,0000 28.694,00 
- 009430 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA 1 0,0000 10.030,00 
- 004925 - SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 1 0,0000 1.917,00 
- 008933 - ZIRICO MOVEIS EIRELI 1 0,0000 3.861,00 

19 142.644,00 

Luz, 12 de Agosto de 2020. 

  

 

--------------------- 
Prefeito unicipal -AILTON DUARTE 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
	

PREGÃO PRESENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
	

Nr.: 22/2020 - PR 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
	

Processo Administrativo: 	91/2020 
Av. Laerton Paulinelli, 153 

	
Processo de Licitação: 	 91/2020 

C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 
	

Data do Processo: 	 22/07/2020 

Folha: 2/2 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRI  

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). 

Dotação(ões): 2.010.4.4.90.52.00.00.00.00 (75), 2.186.4.4.90.52.00.00.00.00 (254), 2.120.4.4.90.52.00.00.00.00 (303), 
2.322.4.4.90.52.00.00.00.00 (378) 



19/08/2020 	 Prefeitura de Luz 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO 

LICITATÓRIO 

Processo Licitatório: PRC N°. 091/20 — Pregão: 022/2020 
Assunto;  Mobiliário em Geral 

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que 
me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis 
Federais N.°s: 8.666/93 e 10.520/02, a vista do parecer 
conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio 
resolve: HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente 
Licitação nestes lermos PRC: 0912020 — Pregão 022/2020 c 
decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo 
no Parecer de N.° 0392/2020 de 17 de Agosto de 2020, da 
lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG, que 
concede "Aquisição de mobiliário em geral, a saber: 
ACHEI INDÚSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITÓRIO 
SANTA HELENA MOVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA 
M & R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA 
ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIDORA EIRELI 
MOBILLE COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 
— ME 
META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA — ME 
COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA 
ZIRICO MOVEIS EIRELI 
MULT SERVIÇOS E PRODUTOS EDUCACIONAIS 
EIRELI 

AB EQUIPAMENTOS EIRELI 
PRIME DISTRIBUIDORA EIRELI 

OBJETO DA LICITAÇA_Q: "REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA 
ATENDIMENTO AOS SETORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ 
ESCOLAS E A CASA GRANDE." 

VALOR GLOBAL DE R$ 142.644,00 (Cento c Quarenta c 
dois mil e seiscentos e quarenta e quatro duzentos reais). 
Fundamento Legal: "Art. 1° da Lei Federal N° 10.520/2002 
DE 17/07/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 
143/2006 de 02/01/2006. posteriormente alterado pelo Decreto 
1.069/2011 e demais normas estabelecidas no Edital e pela Lei 
Complementar 123/2016". 

Publique-se e intime-se 

Prefeitura Municipal de Luz/MG, 17 de Agosto de 2020. 

AILTON DUARTE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código Identificador:728F0163 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 19/08/2020. Edição 2823 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o *ligo identificador no sue: 
http://www.diarkimunicipalcom.br/amm-mg/  

www.diariomunicipaLcom.br/amm-mg/materia/728F0163/03AGdBq24HXnemYGtkiPBnAnElnOrNXekSbv5cr5Ye3StyHri8c7PhHPrJwdK3zTPIKdOl... 1/1 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO N2  016/2020 
PRC ng 091/2020 - PREGÃO n2  022/2020 - RP N2  012/2020- VIGÊNCIA: 17/08/20 Á 17/08/2021 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n° 
022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento n2  016/2020 — Aquisi-

ção de material de escritório, expediente, material de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 

da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 
02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigado-
nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n° 18.301.036/0001-70, com 

sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na 
Praça Rotary Club, n2. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO: A empresa ACHEI INDÚSTRIA DE MOVÉIS PARA ESCRITORIO LTDA inscrita no CNPJ: 

08.221.047/0001-97, situada a Rua Alameda Rio do Sono, n2  420 — Bairro Tietê em Divinópolis/MG-

CEP: 35.502.473, por intermédio de seu representante legal, 5r. Alessandra Dimas Rodrigues, brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade ne MG 6.639.114 e CPF: 887.088.026-53, têm justo e acertado a 

celebração do seguinte ajuste de vontade, que se regerá pelas condições do Edital e seus Anexos, pelos 
termos da proposta aceita e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

" REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina-
tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 
Lei Federal ne 8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

-j- 	ITEM CÓD. 	-' DESCAIO° 
- 

MARCA Q1D. 
- 

UN. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

09 1153 Carteira Escolar Aluno Achei 50 Un R$ 255,00 R$ 12.75,00 
11 26475 Conjunto Mesa Professor Achei 03 Un R$ 225,00 R$675,00 
18 23664 Mesa em I. para Escritório Achei 13 Un R$349,00 R$9.537,00 

Total geral 
	

R$ 17.962,0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PA NELLI, 153 BAIRRO MONS. PA  BEIRA LUZ/ MG 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - www .mg.gov.br 
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O valor global da Ata de Registro de Preços, a preços iniciais é de 
R$17.962,00(Dezessete mil novecentos e sessenta e dois reais). 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do 
registro,  admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e conside-
rados os preços de mercado. 

§ 1° A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do de-
tentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 

§ 22  A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documen-
tos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

§ 32  A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da 

justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em 
percentuais diferentes dos solicitados. 

§ 42  Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no 

mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado: À PRAZO: 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço 
de Controle Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, ou-
tros encargos do fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 — DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 

Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de 
Fornecimento Parcial. 

Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 

Entregar os produtos, objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas 
constantes na proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 

Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que fore 

considerados de má qualidade pela Administração, violados, com data de validade próxima d 
vencimento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

SOM,  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP] 18.301.035/0001-70 — AVENIDA LAERTO PAU ELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - www.luz.mg.gov.br  



A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão n2  022/2020 e pelas norm 
consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP] 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LU 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030. www.luemg.gov.br  
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7.1 - A entrega do objeto licitado, será no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de 
cada pedido no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Luz/MG, após a emissão da Autoriza-
ção de Fornecimento. 

7.1.1- A entrega dos bens correrá por conta e risco da detentora da ata de registro/contratada. 
7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto 
a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancela-
mento do empenho e rescisão da ata de registro. 

7.3 A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 

disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

	

7.3 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente do registro. 

	

7.4 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade e conseqüentemente aceitação, no prazo 

de 02(dois) dias a contar do recebimento provisório. 

	

7.5 	Caberá ao Setor de Cultura, exercer rigoroso controle do cumprimento da especificação  
qualidade, respectivo contrato/ata de registro.  

	

7.6 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, o 

Setor de Cultura comunicará imediatamente, por escrito, a contratante/licitante, notificando a da 

irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG 

as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidades em conformidade com 
a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a De-
tentora da Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC —091/2020, Pregão 
n2. 022/2020 (RP n2  012/2020). 

CLÁUSULA NONA — DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações or-

çamentárias do exercício de 2020, suas respectivas fichas do orçamento de 2021 e apostilamentos: 

Fichas/Despesas: N2s 75, 254, 303, 378 do orçamento vigente, e apostilamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REGIME LEGAL 
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11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da ata, 

sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e, em especial: 
Advertência escrita 

Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 

desta ata de registro, pela recusa em assiná-la, sem prejuízo da aplicação de ou as sanções previstas no 
art. 87 da lei 8.666/93; 

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total 

estimado desta ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 04 (quatro) dias úteis, na 
entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 

Luz/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

11.10 Caso venha desistir da ata, além de outras cominações legais, a multa será de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor da ata. 

11.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver juntado ao Mu-

nicípio, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da 

Detentora da Ata/Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
11.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da 
Lei 8.666/93. 
11.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato re-
corrido. 

11.14 A aplicação das sanções previstas no edital/ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Dententora da Ata/Contratada por eventuais 
perdas e danos causados à Administração. 

11.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
Prefeitura Municipal de Luz. 

11.16 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal de Luz, em favor da Detentora da Ata/Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

11.17 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Detentora da Ata/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

11.19 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-
teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n2  8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A Prefeitura poderá promover a rescisão da ata, se a Detentora da Ata/Contratada: 

- lnobservar os prazos estabelecidos na ata em "ordem de serviço/requisição de abastecimento"; 
- Não observar o nível de qualidade proposto para o fornecimento dos bens; 
- Desviar-se do escopo de trabalho; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP) 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAER • N PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3021-3030 - www.luz.mg.gov.br  
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- Cumprir a ata/o contrato com lentidão, prejudicando o Contratante no atraso da entrega dos bens 
adquiridos; 

- Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da ata, sem prévia e expressa 
autorização do Contratante; 

O - Dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa 

de forma que venha a prejudicar a execução da ata/contrato; 

- Por falecimento de um de seus sócios; 

- Tiver declarada sua falência, ou recebido seu pedido de concordata; 

- A paralisação do fornecimento dos bens, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 

Parágrafo único — Rescindido a ata, a Detentora da Ata/Contratada terá retido todo o crédito decorren-
te da ata, até o limite dos prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESOLUÇÃO 

Constituem condições resolutivas da ata de registro: 

- o integral cumprimento do seu objeto caracterizado pelo recebimento definitivo dos bens contrata-

dos; 

- o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil Brasileiro e 

Lei n° 8.666/93 artigos 77, 78, 79 e 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Detentora da Ata/Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar esta ata de regis-

tro, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, em conseqüência de 

falhas na execução da ata, decorrentes de culpa ou dolo da Detentora da Ata/Contratada ou de qual-
quer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

O extrato da presente ata de registro será publicada no órgão de divulgação oficial do 
Município, conforme dispõe a Lei Municipal n° 1.771/09, por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 

Detentora da Ata/Contratada, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 

quarto, artigo 15, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-

teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente à 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

16.3 - A Detentora da Ata/Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§1.°  e 2' do art. 65 da 
lei 8.666/93. 
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16.4 - O Edital do Processo de Licitação N2  091/2020, Pregão Presencial N2  022/2020 — RP- 012/2020 e 

seus anexos ficam vinculados a esta ata, razão pela qual a Contratada/Detentora da Ata está sujeita a 

todo o seu teor assim bem como ao que dispõe a Lei Federal N9  8.666/93 e suas alterações, especial-

mente, no que diz respeito aos Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências o-

riundas do presente contrato. 

E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços/Contrato, que vai assi-

nada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz, pelo 

Sr. Alessandra Olmos Rodrigues, representante legal da empresa ACHEI INDÚSTRIA DE MOVEIS PARA 
ESCRITÓRIO, qualificado preambularmente, representa' rido a detentora e testemunhas. 

Luz/MG, 17 de Agosto de 2020. 

AILT N DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

ACHEI INCH:1ST IA D MOVEIS PARA ESCRIRÓRIO 

Rep sent. lessandro Dimas Rodrigues 
TENTORA DA ATA 

Testemunhas: 

  

t't  II anilo Ar 

ROSEMER1  
CPF: 628.022.916-53 

DA SILVA WAGNE BOTINA 
CPF: 1 4.422.3 6- 34  
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO .D.E FORNECIMENTO N°017/2020 
.PRC n°  091/2020 - PREGÃO n° 022/2020 —RP N°012/2020 — VIGÊNCIA: 17/08/20 Á 17/08/2021 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n2 
022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento n2  017/2020 — Aquisição 
de material de escritório, expediente, material de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 da 
Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 

02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacio-

nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n° 18.301.036/0001-70, com sede 

à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito Muni-

cipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na Praça 
Rotary Club, n2. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE RE-
GISTRO: A empresa SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA inscrita no CNPJ: 
04.160.295/0001-14, situada a Av. Dr. Roberto de Melo Queiroz, n2  1.100 — Bairro Jardim dos An-
jos/MG- em Bom Despacho/MG- CEP: 35.600.000, por intermédio de sua representante legal, Sra. Lelis 
Aparecoda da Silva Marques, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n2  M. 8.062.614 e CPF: 
005.067.836-189, têm justo e acertado a celebração do seguinte ajuste de vontade, que se regerá pelas 
condições do Edital e seus Anexos, pelos termos da proposta aceita e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

" REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina-
tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 
Lei Federal n2  8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

ITEM \ 	09D. 

ï 

oEscialçAo— 
_... 

MARCA—  QTD. UN. VALOR UNIT. — VALOR TOTAL 

19 	26476 Quadro para Giz Santa H. 03 Un R$ 639,00 R$ 1.917,00 
Total Geral 	 R$ 1.917,00 

O valor global da Ata de Registro de Preços, a preços iniciais é de R$1.917,00(Hum mil 
novecentos e dezessete reais). 

,ik 1 
;y4 ler tlgo 
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do 
registro  admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e conside-
rados os preços de mercado. 

§ 1° A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do de-

tentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 
§ 2° A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documen-

tos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

§ 32  A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da 
justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em 
percentuais diferentes dos solicitados. 

§ 42 Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no 

mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado: A PRAZO: 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço 
de Controle Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, ou-
tros encargos do fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 — DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 

Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de 
Fornecimento Parcial. 

Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 

Entregar os produtos, objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas 

constantes na proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 

Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que forem 

considerados de má qualidade pela Administração, violados, com data de validade próxima do 
vencimento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 - A entrega do objeto licitado, será no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de 
cada pedido no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Luz/MG, após a emissão da Autoriza-
ção de Fornecimento. 

VADO 
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11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimpiência da ata, 

sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e, em especial: 
a) Advertência escrita 
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7.1.1-A entrega dos bens correrá por conta e risco da detentora da ata de registro/contratada. 

7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto 
a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancela-
mento do empenho e rescisão da ata de registro. 

7.3 A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

	

7.3 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente do registro. 

	

7.4 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade e conseqüentemente aceitação, no prazo 
de 02(dois) dias a contar do recebimento provisório. 

	

7.5 	Caberá ao Setor de Cultura, exercer rigoroso controle do cumprimento da especificação, 
qualidade, respectivo contrato/ata de registro.  

	

7.6 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, o 

Setor de Cultura comunicará imediatamente, por escrito, a contratante/licitante, notificando a da 

irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG 

as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidades em conformidade com 

a Lei 8.666/93; quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a De-
tentora da Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC —091/2020, Pregão 
n2. 022/2020 (RP n2  012/2020). 

CLÁUSULA NONA — DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações or-
çamentárias do exercício de 2020, suas respectivas fichas do orçamento de 2021 p apostilamentos: 

Fichas/Despesas: N2s 75, 254, 303, 378 do orçamento vigente, e apostilamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REGIME LEGAL 

A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão n2  022/2020 e pelas normas 
consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS E PENALIDADES 
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Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 

desta ata de registro, pela recusa em assiná-la, sem prejuízo da aplicação de ou as sanções previstas no 
art. 87 da lei 8.666/93; 

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total 

estimado desta ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 04 (quatro) dias úteis, na 

entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 
Luz/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

11.10 Caso venha desistir da ata, além de outras cominações legais, a multa será de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor da ata. 

11.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver juntado ao Mu-

nicípio, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da 

Detentora da Ata/Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
11.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da 
Lei 8.666/93. 
11.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato re-
corrido. 

11.14 A aplicação das sanções previstas no edital/ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Dententora da Ata/Contratada por eventuais 

perdas e danos causados à Administração. 

11.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
Prefeitura Municipal de Luz. 

11.16 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal de Luz, em favor da Detentora da Ata/Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

11.17 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Detentora da Ata/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
11.19 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-
teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A Prefeitura poderá promover a rescisão da ata, se a Detentora da Ata/Contratada: 

- Inobservar os prazos estabelecidos na ata em "ordem de serviço/requisição de abastecimento"; 

- Não observar o nível de qualidade proposto para o fornecimento dos bens; 

- Desviar-se do escopo de trabalho; 

- Cumprir a ata/o contrato com lentidão, prejudicando o Contratante no atraso da entrega dos bens 
adquiridos; 

- Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da at 	prévia e expr 
autorização do Contratante; 
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- Dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa 
de forma que venha a prejudicar a execução da ata/contrato; 

- Por falecimento de um de seus sócios; 

- Tiver declarada sua falência, ou recebido seu pedido de concordata; 

- A paralisação do fornecimento dos bens, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 

Parágrafo único — Rescindido a ata, a Detentora da Ata/Contratada terá retido todo o crédito decorren-

te da ata, até o limite dos prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESOLUÇÃO 

Constituem condições resolutivas da ata de registro: 

- o integral cumprimento do seu objeto caracterizado pelo recebimento definitivo dos bens contrata-
dos; 

- o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil Brasileiro e 
Lei n2  8.666/93 artigos 77, 78, 79 e 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Detentora da Ata/Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar esta ata de regis-

tro, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, em conseqüência de 

falhas na execução da ata, decorrentes de culpa ou dolo da Detentora da Ata/Contratada ou de qual-

quer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

O extrato da presente ata de registro será publicada no órgão de divulgação oficial do 

Município, conforme dispõe a Lei Municipal n2  1.771/09, por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
Detentora da Ata/Contratada, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 
quarto, artigo 15, da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-

teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n2  8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

16.3 - A Detentora da Ata/Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do art. 65 da 
lei 8.666/93. 

16.4 - O Edital do Processo de Licitação N2  091/2020, Pregão Presencial N2  022/2020 — RP- 012/2020 e 
seus anexos ficam vinculados a esta ata, razão pela qual a Contratada/Detentora da Ata está sujeita a 

todo o seu teor assim bem como ao que dispõe a Lei Federal N2  8.666 93 e suas 	rações, especial- 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências o-
riundas do presente contrato. 

E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços/Contrato, que vai assi-

nada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz, pelo 
Sra. teus Aparecida da Silva Marques, representante legal da empresa SANTA HELENA MOVEIS PARA 
ESCRITORIO LTDA, qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

Luz/MG, 17 de Agosto de 2020. 

ILVA 

AILTOÇ4 DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

Otttl".  
OÇ1', ij\ ROSEM ERY F 

CPF: 628.022 91 

SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 
Represent teus Aparecida da Silva Marques 

DETENTORA DA ATA 

WAGNEIJ BOTINHA 
CPF: 114.422.326-34 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP) 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - vnvetluz.mg.gov.br  
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COM PRÁS E LICITAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 017/2020. PRC N'. 091/2020- PREGÃO 

N. 022/2020 RI' - 012/2020. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 017/2020. PRC N°. 
091/2020 - PREGÃO N". 022/2020 RP — 012/2020. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG. 
DETENTORA . DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS/CONTRATADA: SANTA IIELENA MOVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA . OBJETO: "REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA 
ATENDIMENTO AOS SETORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECIIES/ 
ESCOLAS E A CASA GRANDE". VALOR GLOBAL: 
RSI.917,00 (Hum mil mil novecentos e dezessete reais). 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 

LUZ/MG. 17.08.2020. 

AÍLTON DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código Identificador:617395AF9 
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no dia 19/08/2020. Edição 2823 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no sue: 
lutp://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  

www.diariomunicipal.com.briamm-mg/mateoa/6F395AF9/03AUBq242F7wexSkuBXyX1JFmilp1VG7r8JpTRX0fAuMKjAz6TmwZHKIAgse5rMuY9... 1/1 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO 42  018/2020 
PRC n2  091/2020 - PREGÃO n2 022/2020 - RP N2 012/2020 - VIGÊNCIA: 17/08/20 á 17/08/2020 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n2  
022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento it2  018/2020 — Aquisi-
ção de material de escritório, expediente, material de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 
da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 
02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacio-
nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n° 18.301.036/0001-70, com 
sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na 
Praça Rotary Club, n2. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO: A empresa M & R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA inscrita no CNN: 11.708.655/0001- 35, 
situada a Geraldo Moacir Pereira, n2  136 — Centro/MG- CEP: 35.574-354, por intermédio de seu repre-
sentante legal, Sr. Carlos Antônio Matias, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade n2  
MG 8177.622 e CPF: 363.131.226-15, têm justo e acertado a celebração do seguinte ajuste de vontade, 

que se regerá pelas condições do Edital e seus Anexos, pelos termos da proposta aceita e pelas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

" REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina-
tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 
Lei Federal n2  8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

ITEM CóD. DESCRIÇÃO N1ARCA—QT0. UN. MAIOR UNIT. 1! 	VALOR TOTAL 1  

02 25020 Armário de aço 02 porta Mogiano 22 Un R$395,00 R$8.690,00 
10 26545 Conjunto bistre) 04 banquetas- 01 mesa 

Regulável. 
Astem 06 Un R$ 865,00 R$ 5.190,00 

16 26550 lixeiras para coletaseletiva .15N 13 Cj R$699,00 R$ 9.087,00 
Total Geral 
	

22.967,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ • CNP3 18.301.036/0001-7 AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35595-000- Fone (37) 3421-3030 - www.luz.mg.gov.br  
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O valor global da Ata de Registro de Preços, a preços iniciais é de R$22.967,00 (Vinte 
e dois mil novecentos e sessenta e sete reais). 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do 
registro,  admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e conside-
rados os preços de mercado. 

1° A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do de-
tentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 

2° A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documen-
tos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

32  A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da 

justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferido ou negado, ou ainda deferir em 
percentuais diferentes dos solicitados. 

42 Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no 
mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado: À PRAZO: 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço 
de Controle Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, ou-
tros encargos do fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGACÕES 

6.1 — DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 

Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de 
Fornecimento Parcial. 

Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 

Entregar os produtos, objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas 
constantes na proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 

Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que fore 

considerados de má qualidade pela Administração, violados, com data de validade próxima d 
vencimento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

..kadereabk 
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A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão n2  022/2020 e pelas nor 
consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP) 18.301.036/0001-70 — AV 	 RTON PAULINELL1, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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7.1 - A entrega do objeto licitado, será no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de 
cada pedido no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Luz/MG, após a emissão da Autoriza-
ção de Fornecimento. 

7.1.1- A entrega dos bens correrá por conta e risco da detentora da ata de registro/contratada. 

7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto 
a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancela-
mento do empenho e rescisão da ata de registro. 

7.3 A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 

disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

	

7.3 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente do registro. 

	

7.4 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade e conseqüentemente aceitação, no prazo 
de 02(dois) dias a contar do recebimento provisório. 

	

7.5 	Caberá ao Setor de Cultura, exercer rigoroso controle do cumprimento da especificação  

qualidade, respectivo contrato/ata de registro.  

	

7.6 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, o 

Setor de Cultura comunicará imediatamente, por escrito, a contratante/licitante, notificando a da 
irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG 

as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidades em conformidade com 
a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a De-

tentora da Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC —091/2020, Pregão 
n2. 022/2020 (RP n2  012/2020). 

CLÁUSULA NONA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações or-

çamentárias do exercício de 2020, suas respectivas fichas do orçamento de 2021 e apostilamentos: 

Fichas/Despesas: N2s 75, 254, 303, 378 do orçamento vigente, e apostilamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REGIME LEGAL 
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11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da ata, 
sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e, em especial: 

Advertência escrita 

Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 
desta ata de registro, pela recusa em assiná-la, sem prejuízo da aplicação de ou as sanções previstas no 
art. 87 da lei 8.666/93; 

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total 

estimado desta ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 04 (quatro) dias úteis, na 
entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 

inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 

Luz/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

11.10 Caso venha desistir da ata, além de outras cominações legais, a multa será de 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da ata. 

11.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver juntado ao Mu-

nicípio, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da 

Detentora da Ata/Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
11.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da 
Lei 8.666/93. 

11.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato re-

corrido. 

11.14 A aplicação das sanções previstas no edital/ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Dententora da Ata/Contratada por eventuais 

perdas e danos causados à Administração. 

11.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
Prefeitura Municipal de Luz. 

11.16 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal de Luz, em favor da Detentora da Ata/Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja 

superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

11.17 -As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Detentora da Ata/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

11.19 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-

teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 

razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A Prefeitura poderá promover a rescisão da ata, se a Detentora da Ata/Contratada: 

- lnobservar os prazos estabelecidos na ata em "ordem de serviço/requisição de abastecimento"; 
- Não observar o nível de qualidade proposto para o fornecimento dos bens; 

- Desviar-se do escopo de trabalho; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 18.301.036/0001-70.--A017M1 LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZI 
CEP 35.595-000- Fo e ( 7) 3421-3030 - www.luz.nig.gov.br  
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- Cumprir a ata/o contrato com lentidão, prejudicando o Contratante no atraso da entrega dos bens 
adquiridos; 

- Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da ata, sem prévia e expressa 

autorização do Contratante; 

1) - Dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa 
de forma que venha a prejudicar a execução da ata/contrato; 
- Por falecimento de um de seus sócios; 

- Tiver declarada sua falência, ou recebido seu pedido de concordata; 

- A paralisação do fornecimento dos bens, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 

Parágrafo único — Rescindido a ata, a Detentora da Ata/Contratada terá retido todo o crédito decorren-

te da ata, até o limite dos prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESOLUÇÃO 

Constituem condições resolutivas da ata de registro: 

- o integral cumprimento do seu objeto caracterizado pelo recebimento definitivo dos bens contrata-
dos; 

- o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil Brasileiro e 
Lei n° 8.666/93 artigos 77, 78, 79 e 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Detentora da Ata/Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar esta ata de regis-

tro, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, em conseqüência de 
falhas na execução da ata, decorrentes de culpa ou dolo da Detentora da Ata/Contratada ou de qual-
quer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

O extrato da presente ata de registro será publicada no órgão de divulgação oficial do 
Município, conforme dispõe a Lei Municipal n° 1.771/09, por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA— DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 

Detentora da Ata/Contratada, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 
quarto, artigo 15, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-
teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente à 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

16.3 - A Detentora da Ata/Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1°  e 2°  do art. 65 d 
lei 8.666/93. 

4r, tj 
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16.4 - O Edital do Processo de Licitação N2  091/2020, Pregão Presencial N2  022/2020 — RP- 012/2020 e 

seus anexos ficam vinculados a esta ata, razão pela qual a Contratada/Detentora da Ata está sujeita a 

todo o seu teor assim bem como ao que dispõe a Lei Federal N2  8.666/93 e suas alterações, especial-
mente, no que diz respeito aos Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências o-
riundas do presente contrato. 

E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços/Contrato, que vai assi-

nada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz, pelo 
Sr. Carlos Antônio Matias, representante legal da empresa M & R EQUIPAMENTOS E MOVÉIS LTDA 

qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

Luz/MG, 17 de Agosto de 2020. 

AIL ON DUARTE 

PR FEITO MUNICIPAL 

4/  
m & R EQ ' • ME 	5 E MOVEIS LTDA 

Re 	ent Carlos Antônio Matias 
DETENTORA DA ATA 

Testemunhas: 

fit I 

,b;skdi 11.4"Ãb'  
‘01819 

ROSEMERY FERR • • 	SILVA 
CPF: 628. 	16-53 	 CPFf 124.422.326-34 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81*. 018/2020. PRC N. 091/2020 - PREGÃO 

N. 022/2020 RP —012/2020. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 018/2020. PRC N°. 
091/2020 - PREGÃO N°. 022/2020 R P — 012/2020. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG. 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS/CONTRATADA: M & R EQUIPAMENTOS E MOVÉIS 
LTDA. OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS 
CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE". VALOR 
GLOBAL: R822.967,00 (Vinte e dois mil novecentos e sessenta c 
sete reais). VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 

LUZ/MG. 17.08.2020. 

AÍLTON DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código identificador:AE31E0AC 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 19/08/2020. Edição 2823 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
Imp://www.diariomunicipal.comlniamm-mg/ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO N2  019/2020/  
PRC o2  091/2020 - PREGÃO n2  022/2020 - RP N2  012/2020 VIGÊNCIA: 17/08/2020 A 17/082021 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n° 

022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento n° 019/2020 — Aquisi-

ção de material de escritório, expediente, material de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 

da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 

02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacio-

nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n°  18.301.036/0001-70, com 

sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na 

Praça Rotary Club, n2. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 

REGISTRO: A empresa ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita no CNPJ: 
07.528.036/0001-91, situada a Rua José Zozimo Lopes, n2  149 — Bairro Juscelino Kubitscheck em Itau-
na/MG- CEP: 35.681-367, por intermédio de seu representante legal, Sr. Leonardo tara Santos, brasilei-
ro, portador da Carteira de Identidade n2  MG 12.246.588 e CPF: 051.752.666-24, têm justo e acertado 

a celebração do seguinte ajuste de vontade, que se regerá pelas condições do Edital e seus Anexos, pe-

los termos da proposta aceita e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

" REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina- 

tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 
Lei Federal n2  8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

— ITEM - CÓD. DESCRIÇÃO 	 •- MARCA QTD. UN. 	IVALOR UNIT. 	1 	VALOR TOTAL -1  

I 
05 21861 	Bebedouro industrial 100 litros -02 

torneiras. 
Kinox 07 Un R$ 1.668,00 R$ 11.676,00 

Total Geral 	 R$ 11.676,00 

O valor global da Ata de R 	ode Preços, a preços iniciais é de R$11.676fo0 (Onze mil 
seiscentos e setenta e seis reais). 

Ne! 
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do 
registro,  admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e conside-
rados os preços de mercado. 

§ 12  A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do de-

tentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 

§ 22  A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documen-

tos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

§ 32  A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da 

justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em 
percentuais diferentes dos solicitados. 

§ 42  Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no 

mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado: À PRAZO: 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço 
de Controle Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, ou-
tros encargos do fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 — DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 

Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de 
Fornecimento Parcial. 

Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 

Entregar os produtos, objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas 

constantes na proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 

Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que forem 

considerados de má qualidade pela Administração, violados, com data de validade próxima do 
vencimento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

  

7.1 - A entrega do objeto licitado, será no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de 
cada pedido no Almoxarifado Central 
ção de Fornecimento. 

7.1.1- A entrega dos bens correrá po 

feitura Municipal de Luz/MG, após a emissão da Autoriza- 

	

- 	ra da ata de registro/co 

#,StM 

11811 rffil  
, 153 BAIRRO MONS. PAR 

	

CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-303. 	 g.gov.br  

' 

»fi 	
a e risco da d 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ • CNP3 18 01.036/0001-70 - AVENIDA LA 



Ptedeetenet ~cifrai 4 -de, 
9etedaete á 2~ e Seotaania 7/44~1 

7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto 

a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancela-
mento do empenho e rescisão da ata de registro. 

7.3 A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. , 

	

7.3 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente do registro. 

	

7.4 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade e conseqüentemente aceitação, no prazo 

de 02(dois) dias a contar do recebimento provisório. 

	

7.5 	Caberá a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, exercer rigoroso controle do cumprimento 

da especificação, qualidade, respectivo contrato/ata de registro.  

	

7.6 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, o 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes comunicará imediatamente, por escrito, a 
contratante/licitante, notificando a da irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a 

Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a 

aplicação de penalidades em conformidade com a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a De-

tentora da Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC —091/2020, Pregão 
n2. 022/2020 (RP n2  012/2020). 

CLÁUSULA NONA — DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações or-

çamentárias do exercício de 2020, suas respectivas fichas do orçamento de 2021 e apostilamentos: 

Fichas/Despesas: N2s 75, 254, 303, 378 do orçamento vigente, e apostilamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REGIME LEGAL 

A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão n2 022/2020 e pelas normas 

consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

11.1. O descumprimento total ou parcial da obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da ata, 
sujeitando-a as sanções previstas no arti 	7 a Lei 8.666/93, e, em especial: 
a) Advertência escrita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP] 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 

desta ata de registro, pela recusa em assiná-la, sem prejuízo da aplicação de ou as sanções previstas no 
art. 87 da lei 8.666/93; 

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total 

estimado desta ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 04 (quatro) dias úteis, na 
entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 

Luz/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

11.10 Caso venha desistir da ata, além de outras cominações legais, a multa será de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor da ata. 

11.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver juntado ao Mu-

nicípio, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da 

Detentora da Ata/Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
11.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da 
Lei 8.666/93. 

11.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato re-
corrido. 

11.14 A aplicação das sanções previstas no edital/ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Dententora da Ata/Contratada por eventuais 

perdas e danos causados à Administração. 

11.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
Prefeitura Municipal de Luz. 

11.16 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal de Luz, em favor da Detentora da Ata/Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

11.17 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Detentora da Ata/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

11.19 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-

teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A Prefeitura poderá promover a rescisão da ata, se a Detentora da Ata/Contratada: 

a) - lnobservar os prazos estabelecidos na ata em "ordem de serviço/requisição de abastecimento"; 
- Não observar o nível de qualidade proposto para o fornecimento dos bens; 

- Desviar-se do escopo de trabalho; 

- Cumprir a ata/o contrato com lentid" 
adquiridos; 
- Subcontratar, ceder ou transferir 	ou parcialme te, o objeto da ata, sem revia e expres a 
autorização do Contratante; 	 03 I „„willekt, 	
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O - Dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa 

de forma que venha a prejudicar a execução da ata/contrato; 

- Por falecimento de um de seus sócios; 
- Tiver declarada sua falência, ou recebido seu pedido de concordata; 

- A paralisação do fornecimento dos bens, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 

Parágrafo único — Rescindido a ata, a Detentora da Ata/Contratada terá retido todo o crédito decorren-

te da ata, até o limite dos prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESOLUÇÃO 

Constituem condições resolutivas da ata de registro: 

- o integral cumprimento do seu objeto caracterizado pelo recebimento definitivo dos bens contrata-

dos; 

- o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil Brasileiro e 

Lei n2  8.666/93 artigos 77, 78, 79 e 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Detentora da Ata/Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar esta ata de regis-

tro, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, em conseqüência de 

falhas na execução da ata, decorrentes de culpa ou dolo da Detentora da Ata/Contratada ou de qual-
quer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICACÃO 

O extrato da presente ata de registro será publicada no órgão de divulgação oficial do 
Município, conforme dispõe a Lei Municipal n2  1.771/09, por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSICÕES FINAIS 

16.1 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
Detentora da Ata/Contratada, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 

quarto, artigo 15, da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó- 

teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n2  8.666/93, ou a pedido justificado do interessad prese 	-às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

16.3 - A Detentora da Ata/Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1°  e 20  do art. 65 da 
lei 8.666/93. 

16.4 - O Edital do Processo de Licitação N2  0'1/2020, Pregão Presencial N2  022/2020 — RP- 012/2020 e 

seus anexos ficam vinculados a esta ata, r ç . • pela qual a Contratada/Detentora da Ata está sujeita a 
a 

todo o seu teor assim bem como ao qu i 	e a Lei Fede N12- 8.666/93 e su 	ções, es d• 
mente, no que diz respeito aos Contrat• 1.,/ 	 iiii 1 4pt 
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AILTOJN DUARTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

ARENNA ORMÁTICA E DISTRIBUIDORA EIRELI 

Represent. Leonardo Lara Santos 
DETENTORA DA ATA 

ROSEMERY F 

CPF: 628.022.916 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências o-
riundas do presente contrato. 

E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços/Contrato, que vai assi-

nada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz, pelo 
Sr. Leonardo Lara Santos, representante legal da empresa ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIDORA 

EIRELI, qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

Luz/MG, 17 de Agosto de 2020. 

Testemunhas: 

SILVA 	 WAGNE BOTINHA 

CPF: 14.422.326-34 
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19/08/2020 	 Prefeitura de Luz 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 019/2020. PRC N'. 091/2020 - PREGÃO 

N. 022/2020 RP — 012/2020. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 019/2020. PRC N°. 
091/2020 - PREGÃO N°. 022/2020 R P — 012/2020. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG. 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS/CONTRATADA: ÁRENNA INFORMÁTICA E 
DISTRIBUIDORA EIRELL OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA 
ATENDIMENTO AOS SETORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ 
ESCOLAS E A CASA GRANDE". VALOR GLOBAL: 
RSI1.676,00 (Onze mil seiscentos e setenta e seis reais). 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 

LU7JMG. 17.08.2020. 

AILTON DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código IdentificadonE81A758E 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 19/08/2020. Edição 2823 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no sitc: 
http://www.diariomunicipaleotn.briamm-mg/ 

www.diadomunicipalcom.br/amm-mg/materia/E81A758E/03AGdBq24b_ZE51qSfhB-sryBuK569CA8HF4POnMijiycGBN1pXV2zNbFbOgvFqb09F... 1/1 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO N2 020/2020' 
PRC n2  091/2020 - PREGÃO n2  022/2020 — RP N2 012/2020 — VIGÊNCIA: 17/08/2020 Á 17/08/2021 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n2  
022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento n2  020./2020 — Aquisi-

ção de material de escritório, expediente, material de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 

da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 

02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacio-

nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n° 18.301.036/0001-70, com 

sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na 

Praça Rotary Club, n9. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO: A empresa MOBILLE COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVÉIS LTDA-ME inscrita no CNPJ: 

13.759.572/0001-09, situada a Av. Edmeia Mattos Lazarotti, n2  3.537 — Fundos — Bairro Ingá em Be-

tim/MG- CEP: 32.604.565, por intermédio de seu representante legal, Sr. Nelson Alves de Moraes, brasi-

leiro, portador da Carteira de Identidade n2  MG 2.410.580 e CPF: 442.467.306-53, têm justo e acertado 

a celebração do seguinte ajuste de vontade, que se regerá pelas condições do Edital e seus Anexos, pe-

los termos da proposta aceita e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

" REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina-

tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 

Lei Federal n2  8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

 

ITEM ‘ 	05D. — DESCRIÇÃO MARCA - QTD. UN. 	!VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 26549 Armário baixo para escritório — material 
em MDF. 

UFFICIO 09 Un R$ 200,00 R$ 1.800,00 

03 26548 Armário para escritório 02 portas - Ma- 
terial em MDF. 

UFFICIO 04 Un R$ 397,00 R$ 1.588,00 

06 26554 Cadeira empilhavel fibra sintética J3 Moveis 30 Un R$ 280,00 R$ 8.400,00 
--"r 

Total Geral: -D 	 R$ 11.788,90 2. 

tal 9iP.FilliU 
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O valor global da Ata de Registro de Preços, a preços iniciais é de R$11.788,00 (Onze mil 
setecentos e oitenta e oito reais). 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do 
registro,  admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e conside-

rados os preços de mercado. 
§ 1° A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do de-

tentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 

§ 2° A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documen-

tos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

§ 32 A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da 

justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em 

percentuais diferentes dos solicitados. 

§ 42 Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no 
mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado: À PRAZO: 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço 
de Controle Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, ou-
tros encargos do fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 — DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 

Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de 
Fornecimento Parcial. 

Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 

Entregar os produtos, objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas 

constantes na proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 

Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que forem 

considerados de má qualidade pela Administração, violados, com data de validade próxima do 
vencimento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP] 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZI MC 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - www.luz.mg.gov.br  



CLÁUSULA DÉCIMA — DO REGIME LEGAL 

  

A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão n2  022/2020 e pelas normas 

consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02 

P24e~a 7714~~ de -da, 
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CLAUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 - A entrega do objeto licitado, será no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de 

cada pedido no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Luz/MG, após a emissão da Autoriza-
ção de Fornecimento. 

7.1.1- A entrega dos bens correrá por conta e risco da detentora da ata de registro/contratada. 

7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto 
a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancela-
mento do empenho e rescisão da ata de registro. 

7.3 A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 

disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

	

7.3 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente do registro. 

	

7.4 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade e conseqüentemente aceitação, no prazo 

de 02(dois) dias a contar do recebimento provisório. 

	

7.5 	Caberá a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, exercer rigoroso controle do cumprimento 

da especificação, qualidade, respectivo contrato/ata de registro.  

	

7.6 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, o 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes comunicará imediatamente, por escrito, a 
contratante/licitante, notificando a da irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a 

Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a 
aplicação de penalidades em conformidade com a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a De-
tentora da Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC —091/2020, Pregão 
n2. 022/2020 (RP n2 012/2020). 

CLÁUSULA NONA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações or-

çamentárias do exercício de 2020, suas respectivas fichas do orçamento de 2021 e apostilamentos: 

Fichas/Despesas: N2s 75, 254, 303, 378 do orçamento vigente, e apostilamentos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DAS MULTAS E PENALIDADES 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da ata, 

sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e, em especial: 

Advertência escrita 

Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 

desta ata de registro, pela recusa em assiná-la, sem prejuízo da aplicação de ou as sanções previstas no 
art. 87 da lei 8.666/93; 

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total 

estimado desta ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 04 (quatro) dias úteis, na 
entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da lei 8.666/93; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 

Luz/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

11.10 Caso venha desistir da ata, além de outras cominações legais, a multa será de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor da ata. 

11.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver juntado ao Mu-

nicípio, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da 

Detentora da Ata/Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
11.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da 

Lei 8.666/93. 
11.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato re-
corrido. 

11.14 A aplicação das sanções previstas no edital/ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Dententora da Ata/Contratada por eventuais 
perdas e danos causados à Administração. 

11.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
Prefeitura Municipal de Luz. 

11.16 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 
Municipal de Luz, em favor da Detentora da Ata/Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja 

superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

11.17 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Detentora da Ata/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

11.19 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó- 

teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, prese 	as 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A Prefeitura poderá promover a rescisão da ata, se a Detentora da Ata/Contratada: 
- lnobservar os prazos estabelecidos na ata em "ordem de serviço/requisição de abastecimento"; 
- Não observar o nível de qualidade proposto para

r ã
ecimento dos bens.  
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- Desviar-se do escopo de trabalho; 

- Cumprir a ata/o contrato com lentidão, prejudicando o Contratante no atraso da entrega dos bens 
adquiridos; 

- Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da ata, sem prévia e expressa 

autorização do Contratante; 

- Dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa 

de forma que venha a prejudicar a execução da ata/contrato; 

- Por falecimento de um de seus sócios; 
- Tiver declarada sua falência, ou recebido seu pedido de concordata; 

- A paralisação do fornecimento dos bens, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 

Parágrafo único — Rescindido a ata, a Detentora da Ata/Contratada terá retido todo o crédito decorren-
te da ata, até o limite dos prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESOLUÇÃO 

Constituem condições resolutivas da ata de registro: 

a) - o integral cumprimento do seu objeto caracterizado pelo recebimento definitivo dos bens contrata-

dos; 

13) - o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil Brasileiro e 

Lei ne 8.666/93 artigos 77, 78,79 e 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Detentora da Ata/Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar esta ata de regis-

tro, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, em conseqüência de 

falhas na execução da ata, decorrentes de culpa ou dolo da Detentora da Ata/Contratada ou de qual-

quer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

O extrato da presente ata de registro será publicada no órgão de divulgação oficial do 
Município, conforme dispõe a Lei Municipal n° 1.771/09, por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 

Detentora da Ata/Contratada, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 

quarto, artigo 15, da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-

teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal ne 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

16.3 - A Detentora da Ata/Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões que se fizerem necess 'rios, observados os termos dos §§ 1°  e 2" do art. 65 
lei 8.666/93. 
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16.4 - O Edital do Processo de Licitação N2  091/2020, Pregão Presencial N2  022/2020 — RP- 012/2020 e 

seus anexos ficam vinculados a esta ata, razão pela qual a Contratada/Detentora da Ata está sujeita a 

todo o seu teor assim bem como ao que dispõe a Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações, especial-

mente, no que diz respeito aos Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências o-
riundas do presente contrato. 

E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços/Contrato, que vai assi-

nada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz, pelo 
Sr. Nelson Alves de Moraes, representante legal da empresa MOBILLE COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓ-
VEIS LTDA —ME , qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

Luz/MG, 17 de Agosto de 2020. 

AILT N DUA TE 

PREFEITO MUNICIPAL 

tisorie  

MOBILIE COMÉRCI • VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA —ME 

Represent. Nelson Alves de Moraes 
DETENTORA DA ATA 

97  WAGN RB INHA 
CPF: 24.422.326-34 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IV. 020/2020. PRC N'. 091/2020 - PREGÃO 

N. 022/2020 RP — 012/2020. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 020/2020. PRC N°. 
091/2020 - PREGÃO N°. 022/2020 RI' — 012/2020. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG. 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS/CONTRATADA: MOBILLE AÇO COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS LTDA -ME. OBJETO: "REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA 
ATENDIMENTO AOS SETORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ 
ESCOLAS E A CASA GRANDE". VALOR GLOBAL: 
RS11.788,00 (Onze mil setecentos e oitenta e oito reais). 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 

LUZ/MG. 17.08.2020. 

AILTON DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código Identificador:69723900 
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A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no sue: 
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CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUÁNTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

O valor global da Ata de Registro de Preços, a preços iniciais é de R$12.236,00 (Doze 
duzentos e trinta e seis reais). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAERT 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO N2 021/2020 
PRC n2 091/2020 - PREGÃO n2  022/2020 — RP N2  012/2020 — VIGÊNCIA: 17/08/2020 17/08/2021 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n2  
022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento n2  021/2020 — Aquisi-

ção de material de escritório, expediente, material de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 

da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 

02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacio-

nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNN sob o ri° 18.301.036/0001-70, com 

sede à Av. Laerton Paulindi 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. AILTON DUARTE,- brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na 

Praça Rotary Club, n2. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO: A empresa META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME inscrita no CNN: 18.493.830/0001-

63, situada a Rua Roberto Horlório da Costa, n2  214 — Bairro Distrito Empresarial D'Carlos em Formi-

ga/MG- CEP: 35.570.000, por intermédio de seu representante legal, Sr. Lucas Teodoro do Couto, brasi-

leiro, portador da Carteira de Identidade n2  MG 12.162.973 e CPF: 075.413.496-23, têm justo e acerta-

do a celebração do seguinte ajuste de vontade, que se regerá pelas condições do Edital e seus Anexos, 
pelos termos da proposta aceita e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina-
tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 

Lei Federal n2  8.666/93. 

.-- ITEM 

... 	_ 	. 

CÓD. DESCRIÇÃO 	.. 	
--- _ 

MARCA QTD. 	- UN. VALOR UNIT. 	VALOR TOTAL 

07 25024 Cadeira executiva giratória com braços - 
cor cinza/preto 

Meta X 56 Un R$ 218,50 R$ 12.236,00 

Total Geral: 	 R$ 12.236,00 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO N2 021/2020 
PRC n2 091/2020 - PREGÃO n2022/2020 - RP N2 012/2020 - VIGÊNCIA: 17/08/2020 17/08/2021 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n2  
022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento n2  021/2020 — Aquisi-

ção de material de escritório, expediente, maferial de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 

da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 

02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacio-
nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNP.' sob o ri° 18.301.036/0001-70, com 

sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na 

Praça Rotary Club, n9. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO: A empresa META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME inscrita no CNPJ: 18.493.830/0001-
63, situada a Rua Roberto Horlório da Costa, n2  214 — Bairro Distrito Empresarial D'Carlos em Formi-

ga/MG- CEP: 35.570.000, por intermédio de seu representante legal, Sr. Lucas Teodoro do Couto, brasi-
leiro, portador da Carteira de Identidade n2  MG 12.162.973 e CPF: 075.413.496-23, têm justo e acerta-

do a celebração do seguinte ajuste de vontade, que se regerá pelas condições do Edital e seus Anexos, 
pelos termos da proposta aceita e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

" REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina-
tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 
Lei Federal n2  8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

i 	ITEM - 
I 
i 

CÓD. - DESCRIÇÃO — 	
- 

MARCA QTD. 1UN. 

I 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

07 25024 Cadeira executiva giratória com braços - 
cor cinza/preto 

Meta X 56 Un R$ 218,50 R$ 12.236,00 

Total Geral: 	 R$ 12.236,00 

O valor global da Ata de Registro de Preços a preços iniciais é de R$12.236,00 (Doze 
duzentos e trinta e seis reais). 

LLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/ ti 
luz.mg.gov.hr  
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do 
registro  admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e conside-

rados os preços de mercado. 

§ 1° A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do de-
tentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 

§ 2° A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documen-
tos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

§ 32  A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da 

justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferido ou negá-lo, ou ainda deferir em 

percentuais diferentes dos solicitados. 

§ 49 Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassara preço praticado no 

mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 

proposta e o preço de mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado: À PRAZO: 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço 

de Controle Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, ou-

tros encargos do fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 — DA CONTRATANTE: 

Efetuara pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 

Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de 

Fornecimento Parcial. 

Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 

Entregar os produtos, objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas 

constantes na proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 

Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que forem 

considerados de má qualidade pela Administração, violados, com data de validade próxima do 

vencimento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP3 18.301.036/0091-70 - AVE 	LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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7.1 - A entrega do objeto licitado, será no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de 

cada pedido no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Luz/MG, após a emissão da Autoriza-

ção de Fornecimento. 
7.1.1- A entrega dos bens correrá por conta e risco da detentora da ata de registro/contratada. 

7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto 
a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancela-

mento do empenho e rescisão da ata de registro. 
7.3 A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 

disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

	

7.3 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente do registro. 

	

7.4 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade e conseqüentemente aceitação, no prazo 

de 02(dois) dias a contar do recebimento provisório. 

	

7.5 	Caberá a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, exercer rigoroso controle do cumprimento 

da especificação, qualidade, respectivo contrato/ata de registro.  

	

7.6 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, o 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes comunicará imediatamente, por escrito, a 

contratante/licitante, notificando a da irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a 

Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a 

aplicação de penalidades em conformidade com a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a De-

tentora da Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC —091/2020, Pregão 
n2. 022/2020 (RP ng 012/2020). 

CLÁUSULA NONA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações or-

çamentárias do exercício de 2020, suas respectivas fichas do orçamento de 2021 e apostilamentos: 

Fichas/Despesas: N2s 75, 254, 303, 378 do orçamento vigente, e apostilamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REGIME LEGAL 

  

A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão n° 022/2020 e pelas normas 

consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS E PENALIDADES 
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11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da ata, 

sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e, em especial: 

Advertência escrita 

Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 

desta ata de registro, pela recusa em assiná-la, sem prejuízo da aplicação de ou as sanções previstas no 

art. 87 da lei 8.666/93; 

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total 

estimado desta ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 04 (quatro) dias úteis, na 

entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 
Luz/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

11.10 Caso venha desistir da ata, além de outras cominações legais, a multa será de 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da ata. 

11.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver juntado ao Mu-

nicípio, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da 

Detentora da Ata/Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 

11.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da 

Lei 8.666/93. 

11.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato re-

corrido. 

11.14 A aplicação das sanções previstas no edital/ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Dententora da Ata/Contratada por eventuais 
perdas e danos causados à Administração. 

11.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
Prefeitura Municipal de Luz. 

11.16 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 
Municipal de Luz, em favor da Detentora da Ata/Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
11.17 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Detentora da Ata/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

11.19 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-

teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal ng 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, prese9te as 

razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A Prefeitura poderá promover a rescisão da ata, se a Detentora da Ata/Contratada: 

- lnobservar os prazos estabelecidos na ata em "ordem de serviço/requisição de abastecimento"; 

- Não observar o nível de qualidade proposto para o fornecimento dos bens; 
- Desviar-se do escopo de trabalho; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP) 18.301.036/0001-70 - AVENIDA ERTON PAULINELU, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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- Cumprir a ata/o contrato com lentidão, prejudicando o Contratante no atraso da entrega dos bens 

adquiridos; 

- Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da ata, sem prévia e expressa 
autorização do Contratante; 

- Dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa 

de forma que venha a prejudicar a execução da ata/contrato; 

- Por falecimento de um de seus sócios; 

- Tiver declarada sua falência, ou recebido seu pedido de concordata; 

- A paralisação do fornecimento dos bens, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 

Parágrafo único — Rescindido a ata, a Detentora da Ata/Contratada terá retido todo o crédito decorren-
te da ata, até o limite dos prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESOLUÇÃO 

Constituem condições resolutivas da ata de registro: 

a) - o integral cumprimento do seu objeto caracterizado pelo recebimento definitivo dos bens contrata-
dos; 

- o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil Brasileiro e 
Lei n2  8.666/93 artigos 77, 78, 79 e 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Detentora da Ata/Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar esta ata de regis-

tro, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, em conseqüência de 

falhas na execução da ata, decorrentes de culpa ou dolo da Detentora da Ata/Contratada ou de qual-

quer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

O extrato da presente ata de registro será publicada no órgão de divulgação oficial do 
Município, conforme dispõe a Lei Municipal n2  1.771/09, por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 

Detentora da Ata/Contratada, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 
quarto, artigo 15, da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-
teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n2  8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presen às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

16.3 - A Detentora da Ata/Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1°  21do art. 65 da 
lei 8.666/93. 

làf  
(Piar fijà 
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16.4 - O Edital do Processo de Licitação N2  091/2020, Pregão Presencial N2  022/2020 — RP- 012/2020 e 

seus anexos ficam vinculados a esta ata, razão pela qual a Contratada/Detentora da Ata está sujeita a 

todo o seu teor assim bem como ao que dispõe a Lei Federal N2  8.666/93 e suas alterações, especial-
mente, no que diz respeito aos Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências o-

riundas do presente contrato. 

E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços/Contrato, que vai assi-

nada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz, pelo 

Sr. Lucas Teodoro do Couto, representante legal da empresa META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 

, qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

Luz/MG, 17 de Agosto de 2020. 

AILTON DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

META)( INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 
Represent. Lucas Teodoro do Couto 

DETENTORA DA ATA 

WAGNE 071 HA 
CPF: 12 .422.326-34 
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Prefeitura de Luz 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2020. PRC N'. 091/2020 - PREGÃO 

N. 022/2020 RP — 012/2020. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 021/2020. PRC N°. 
091/2020 - PREGÃO N°. 022/2020 RP — 012/2020. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG. 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS/CONTRATADA: META X INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME. OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS 
SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM 
COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE". 
VALOR GLOBAL: RS12.236,00 (Doze mil duzentos e trinta e seis 
reais). VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 

L1JZ/MG. 17.08.2020. 

AILTON DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código IdentificadonE9F83030 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 19/08/2020. Edição 2823 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  

www.diariomunicipalcom.briamm-mg/materia/E9F83030/03AGdB0253BdUwW51YcF_WSsAvy59P7603C41gpsfKCUODv94yLciGtzLHBuyEysU7... 1/1 
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O valor global da Ata de Registro de Preços, a preços iniciais é de R$10.623,00 (Dez mil 
seiscentos e vinte e três reais). 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO N2 022/2020 
PRC n2  091/2020 - PREGÃO n2 022/2020 - RP N2 012/2020 - VIGÊNCIA: 17/08/2020 Á 17/08/2021 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n° 
022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento n° 022/2020 — Aquisi-
ção de material de escritório, expediente, material de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 
da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 
02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacio-
nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n2  18.301.036/0001-70, com 
sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na 
Praça Rotary Club, n2. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO: A empresa COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA inscrita no CNPJ: 27.933.196/0001-23, situada 
a Av. Brasil, n2  900— Bairro Mangabeiras/MG- CEP: 35.577-170, por intermédio de seu representante 
legal, Sr. Jader da Costa Silva, brasileiro, portador da Carteira de Identidade ne MG 10.791.841 e CPF: 
037.820.126-31, têm justo e acertado a celebração do seguinte ajuste de vontade, que se regerá pelas 

condições do Edital e seus Anexos, pelos termos da proposta aceita e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

" REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina-
tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

ITEM 1 	CÓD. DESCRIÇÃO MARCA QTD. 	I UN. 

I. 

VALOR UNIT. 	I 	VALOR TOTAL 

I 
04 567 Arquivo de aço com 04 gavetas Mojiano 25 Un R$ 380,00 	J 	R$ 9.500,00 
08 26546 Cafeteira elétrica industrial inox 4 litros Marches 01 Un R$ 1.123,pJ 	R$ 1.123,00 

Total Geral: 	 R$ 10.623,00 



 

Ptelye~ lita~ de 4, 
9,41gwae do Pite dato e Sectetaail(agi~ 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do 
registro,  admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e conside-
rados os preços de mercado. 

§ 1° A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do de-

tentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 

§ 2° A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documen-
tos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

§ 32  A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da 
justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em 
percentuais diferentes dos solicitados. 

§ 49 Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no 

mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado: A PRAZO: 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço 
de Controle Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, ou-
tros encargos do fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 — DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 

Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de 
Fornecimento Parcial. 

Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 

Entregar os produtos, objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas 

constantes na proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 

Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que forem 

considerados de má qualidade pela Administração, violados, com data de validade 
vencimento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 - A entrega do objeto licitado, será no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de 
cada pedido no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Luz/MG, após a emissão da Au 
ção de Fornecimento. 

PREFETTURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP) 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINE LI, 153 SAIR 	ONS. PAR EIRAS LUZ/MG 
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7.1.1- A entrega dos bens correrá por conta e risco da detentora da ata de registro/contratada. 

7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto 
a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancela-
mento do empenho e rescisão da ata de registro. 

7.3 A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

	

7.3 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente do registro. 

	

7.4 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade e conseqüentemente aceitação, no prazo 
de 02(dois) dias a contar do recebimento provisório. 

	

7.5 	Caberá a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, exercer rigoroso controle do cumprimento 
da especificação, qualidade, respectivo contrato/ata de registro.  

	

7.6 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, o 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes comunicará imediatamente, por escrito, a 

contratante/licitante, notificando a da irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a 

Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a 

aplicação de penalidades em conformidade com a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a De-
tentora da Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC —091/2020, Pregão 
n2. 022/2020 (RP n2  012/2020). 

CLÁUSULA NONA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações or-
çamentárias do exercício de 2020, suas respectivas fichas do orçamento de 2021 e apostilamentos: 

Fichas/Despesas: N2s 75, 254, 303, 378 do orçamento vigente, e apostilamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REGIME LEGAL 

  

A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão n2  022/2020 e pelas normas 
consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da ata, 
sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e, em especial: 
a) Advertência escrita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELU, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 

desta ata de registro, pela recusa em assiná-la, sem prejuízo da aplicação de ou as sanções previstas no 
art. 87 da lei 8.666/93; 

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total 

estimado desta ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 04 (quatro) dias úteis, na 

entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecuçâo parcial; 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 

Luz/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

11.10 Caso venha desistir da ata, além de outras cominações legais, a multa será de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor da ata. 

11.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver juntado ao Mu-

nicípio, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da 
Detentora da Ata/Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
11.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da 
Lei 8.666/93. 

11.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato re-
corrido. 

11.14 A aplicação das sanções previstas no edital/ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Dententora da Ata/Contratada por eventuais 

perdas e danos causados à Administração. 

11.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
Prefeitura Municipal de Luz. 

11.16 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal de Luz, em favor da Detentora da Ata/Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

11.17 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Detentora da Ata/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
11.19 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-
teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A Prefeitura poderá promover a rescisão da ata, se a Detentora da Ata/Contratada: 

- lnobservar os prazos estabelecidos na ata em "ordem de serviço/requisição de abastecimento"; 

- Não observar o nível de qualidade proposto para o fornecimento dos bens; 

- Desviar-se do escopo de trabalho; 

- Cumprir a ata/o contrato com lentidão, prejudicando o Contratante no atraso da entrega dos bens 
adquiridos; 

- Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da ata, sem prévia e expressa 
autorização do Contratante; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP) 18.301.036/0001-70 — AVE• DA LAERTON PAUUNELLI, 153 BAIRRO MONS. ARREI S LUZ/ 
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O - Dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa 
de forma que venha a prejudicar a execução da ata/contrato; 
- Por falecimento de um de seus sócios; 

- Tiver declarada sua falência, ou recebido seu pedido de concordata; 

- A paralisação do fornecimento dos bens, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 

Parágrafo único — Rescindido a ata, a Detentora da Ata/Contratada terá retido todo o crédito decorren-
te da ata, até o limite dos prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESOLUÇÃO 

Constituem condições resolutivas da ata de registro: 

- o integral cumprimento do seu objeto caracterizado pelo recebimento definitivo dos bens contrata-
dos; 

- o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil Brasileiro e 
Lei n2  8.666/93 artigos 77, 78, 79 e 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Detentora da Ata/Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar esta ata de regis-
tro, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, em conseqüência de 

falhas na execução da ata, decorrentes de culpa ou dolo da Detentora da Ata/Contratada ou de qual-
quer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

O extrato da presente ata de registro será publicada no órgão de divulgação oficial do 
Município, conforme dispõe a Lei Municipal ri2  1.771/09, por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
Detentora da Ata/Contratada, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos dopQLágfo 
quarto, artigo 15, da Lei Federal ri2  8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Adqjinitração e nas hipó-
teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n2  8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

16.3 - A Detentora da Ata/Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 20  do art. 65 da 
lei 8.666/93. 

16.4 - O Edital do Processo de Licitação N2  091/2020, Pregão Presencial N2  022/2020 — RP- 012/2020 e 
seus anexos ficam vinculados a esta ata, razão pela qual a Contratada/Detentora da Ata está sujeita a 
todo o seu teor assim bem como ao que dispõ a Lei Federal N2  8.666/93 e suas altera ões, espe 
mente, no que diz respeito aos Contratos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. 4RREIRAÍ LUZ/MG 
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AI 
PREFEITO MUNICIPAL 

IA OFFI E MINAS LTDA 
epresent Jader da Costa Silva 

DETENTORA DA ATA 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências o-
riundas do presente contrato. 

E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços/Contrato, que vai assi-

nada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz, pelo 
Sr. Jader da Costa Silva, representante legal da empresa COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA , qualificado 
preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

Luz/MG, 17 de Agosto de 2020. 

Testemunhas: 

  

WAGN R BOTINHA 
CPF: 24.422.326-34 CPF: 628.022.916-53 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP) 18301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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19/08/2020 	 Prefeitura de Luz 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
ATA DF. REGISTRO DF, PREÇOS N'. 022/2020. PRC N*. 09112020- PREGÃO 

N°. 022/2020 RP— 012/2020. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 022/2020. PRC N°. 
091/2020 - PREGÃO N°. 022/2020 RP — 012/2020. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG. 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS/CONTRATADA: COMERCIAL OFFICE MINAS 
LTDA. OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS 
CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE". VALOR 
GLOBAL: RSI .123,00 (Hum mll cento c vinte e três reais). 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 

LUZ/MG. 17.08.2020. 

ELTON DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código Identificador:G60.40D8B 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios Mineiros 
no dia 19/08/2020. Edição 2823 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  

www.diariomunicipalcom.bilamm-mg/materia/C60A0D8B/03AGdBq251Re8mSoKiPOJIN_OxPMCdeogKsV6InbPiFsxY,I4tOu0enio43iUwfo-UYRz6... 1/1 
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O valor global da Ata de Registro de Preços, a preços iniciais é de R$3.861,00 (Três mil 
oitocentos e sessenta e um reais). 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO Ne 023/2020/ 
PRC n2 091/2020 - PREGÃO n2 022/2020 - RP N2  012/2020- VIGÉNCIA: 17/08/2020 Á 17/08/2021 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n2  
022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento n2  023/2020 — Aquisi-
ção de material de escritório, expediente, material de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 
da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 
02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacio-
nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNN sob o n° 18.301.036/0001-70, com 
sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na 
Praça Rotary Club, n2. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO: A empresa ZIRICO MOVEIS EIRELI inscrita no CNP!: 26.656.774/0001-69, situada a Av. Dou-
tor Arnaldo Sena , n2  574— Bairro Palmeiras em Formiga/MG- CEP: 35.574.530, por intermédio de seu 
representante legal, Sr. Ralph Teixeira Mendonça, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identida-
de n2  MG 14.379.526 e CPF: 122.725.896-85, têm justo e acertado a celebração do seguinte ajuste de 

vontade, que se regerá pelas condições do Edital e seus Anexos, pelos termos da proposta aceita e pelas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

" REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina-
tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 
Lei Federal n2 8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

ITEM — 	CÓD. DESCRIÇÃO" MARCA QTD. UN. 	- 

1 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

17 26553 Mesa de reunião modelo industrial Zinco 09 Un R$ 429,00 R$ 3.861,00 
Total Geral: 	 R$ 3.861,00 
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do 
registro,  admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e conside-
rados os preços de mercado. 

§ 12 A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do de-

tentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 

§ 22 A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documen-

tos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

§ 32 A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da 

justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferido ou negá-lo, ou ainda deferir em 
percentuais diferentes dos solicitados. 

§ 42 Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no 

mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado: À PRAZO: 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço 
de Controle Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, ou-

tros encargos do fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 — DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 

Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de 
Fornecimento Parcial. 

Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 

Entregar os produtos, objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas 
constantes na proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 

Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que forem 

considerados de má qualidade pela Administração, violados, com data de validade próxima do 
vencimento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 - A entrega do objeto licitado, será no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de 
cada pedido no Almoxarifado Central da Prefeitura unicipal de Luz/MG, após a emissão da Auto 
ção de Fornecimento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELII, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030- www.luz.mg.gov.br  
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7.1.1- A entrega dos bens correrá por conta e risco da detentora da ata de registro/contratada. 
7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto 
a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancela-
mento do empenho e rescisão da ata de registro. 

7.3 A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

	

7.3 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente do registro. 

	

7.4 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade e conseqüentemente aceitação, no prazo 
de 02(dois) dias a contar do recebimento provisório. 

	

7.5 	Caberá a Secretaria de Educação,Cultura e Esportes, exercer rigoroso controle do cumprimento 
da especificação, qualidade, respectivo contrato/ata de registro.  

	

7.6 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, o 

Secretaria de Educação,Cultura e Esportes comunicará imediatamente, por escrito, a 

contratante/licitante, notificando a da irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a 

Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a 
aplicação de penalidades em conformidade com a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a De-
tentora da Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC —091/2020, Pregão 
n2. 022/2020 (RP n2  012/2020). 

CLÁUSULA NONA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações or-
çamentárias do exercício de 2020, suas respectivas fichas do orçamento de 2021 e apostilamentos: 

Fichas/Despesas: N2s 75, 254, 303, 378 do orçamento vigente, e apostilamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REGIME LEGAL 

  

A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão n2  022/2020 e pelas normas 
consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da ata, 

sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e, em especial: 
a) Advertência escrita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP) 18.301.036/0001-70 — AVEN DA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 

desta ata de registro, pela recusa em assiná-la, sem prejuízo da aplicação de ou as sanções previstas no 
art. 87 da lei 8.666/93; 

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total 

estimado desta ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 04 (quatro) dias úteis, na 
entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 

inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 

Luz/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

11.10 Caso venha desistir da ata, além de outras cominações legais, a multa será de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor da ata. 

11.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver juntado ao Mu-

nicípio, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da 

Detentora da Ata/Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
11.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da 
Lei 8.666/93. 

11.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato re-
corrido. 

11.14 A aplicação das sanções previstas no edital/ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Dententora da Ata/Contratada por eventuais 
perdas e danos causados à Administração. 

11.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
Prefeitura Municipal de Luz. 

11.16 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal de Luz, em favor da Detentora da Ata/Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

11.17 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Detentora da Ata/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
11.19 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipó-
teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n2  8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A Prefeitura poderá promover a rescisão da ata, se a Detentora da Ata/Contratada: 

- Inobservar os prazos estabelecidos na ata em "ordem de serviço/requisição de abastecimento"; 
- Não observar o nível de qualidade proposto para o fornecimento dos bens; 
- Desviar-se do escopo de trabalho; 

- Cumprir a ata/o contrato com lentidão, prejudicando o Contratante no atraso da entrega dos bens 
adquiridos; 

- Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da ata, sem prévia 
autorização do Contratante; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Wi - CNP] 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. P RREIRAS LUZ/ IA 
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1) - Dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa 
de forma que venha a prejudicar a execução da ata/contrato; 
- Por falecimento de um de seus sócios; 

- Tiver declarada sua falência, ou recebido seu pedido de concordata; 

- A paralisação do fornecimento dos bens, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 

Parágrafo único — Rescindido a ata, a Detentora da Ata/Contratada terá retido todo o crédito decorren-
te da ata, até o limite dos prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESOLUÇÃO 

Constituem condições resolutivas da ata de registro: 

- o integral cumprimento do seu objeto caracterizado pelo recebimento definitivo dos bens contrata-
dos; 

- o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil Brasileiro e 
Lei n2  8.666/93 artigos 77, 78, 79 e 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Detentora da Ata/Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar esta ata de regis-
tro, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, em conseqüência de 

falhas na execução da ata, decorrentes de culpa ou dolo da Detentora da Ata/Contratada ou de qual-
quer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

O extrato da presente ata de registro será publicada no órgão de divulgação oficial do 
Município, conforme dispõe a Lei Municipal n2  1.771/09, por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 

Detentora da Ata/Contratada, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos •o pará: a e 

quarto, artigo 15, da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações. 	
• 	t, 

16.2 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Adminis ação e nas hipó-
teses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n2  8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às 
razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

16.3 - A Detentora da Ata/Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1°  e 2°  do art. 65 da 
lei 8.666/93. 

16.4 - O Edital do Processo de Licitação N2  091/2020, Pregão Presencial N2  022/2020 — RP- 012/2020 e 
seus anexos ficam vinculados a esta ata, razão pela qual a Contratada/Detentora da Ata está sujeita a 
todo o seu teor assim bem como ao que dispõe a Lei Federal N2  8.666/93 e suas alterações, es 
mente, no que diz respeito aos Contratos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP] 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAERTON 8.8U 'ELU, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências o-
riundas do presente contrato. 

E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços/Contrato, que vai assi-

nada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz, pelo 
Sr. Ralpf Teixeira Mendonça, representante legal da empresa ZIRICO MÓVEIS EIRELI , qualificado pre-
ambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

Luz/MG, 17 de Agosto de 2020. 

sti 
AILT N DUARTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

ZIRICO MOVEIS EIRELI 

Represent. Ralpf leixeira Mendonça 
DETENTORA DA ATA 

Testemunhas: 

Mit A • 

ROSEMERY 41041W. ILVA 	 WAGNE BOTINHA 
CPF: 24.422.326-34 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELU, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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19/08/2020 	 Prefeitura de Luz 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LIÓTAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 023/2020. PRC N°.091/2020 - PREGÃO 

N°. 022/2020 RP - 012/2020. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 023/2020. PRC N°. 
091/2020 - PREGÃO N. 022/2020 RP — 012/2020. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG. 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS/CONTRATADA: ZIRICO MOVEIS EIRELL 
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS 
SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, 
BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS.  E A CASA 
GRANDE". VALOR GLOBAL: RS3.861,00 (Três mil 
oitocentos e sessenta e um reais). VIGÊNCIA: 12 (DOZE) 
MESES. 

LUZ/MG. 17.08.2020. 

Aí LTON DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código Identificador:7E627643 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 19/08/2020. Edição 2823 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no sitc: 
littp://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  

www.diariomunicipalcom.bdamm-mg/materia/7F627643/03AGd8q26hbNIVKMIabizzUCOIN-ZneSpN4ycaLLBE9kOlY1-_XNApzVEbTz1CY00... 1/1 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO N2  024/2020 
PRC n° 091/2020 - PREGÃO n° 022/2020 - RP N° 012/2020 - VIGÊNCIA: 17/08/2020 Á 17/08/021 

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2020, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n° 

022/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preços/Contrato de Fornecimento n° 024/2020 — Aquisi-

ção de material de escritório, expediente, material de artesanato de acordo com o disposto no artigo 15 
da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09.13 e 143/06 de 
02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacio-

nal entre Município de Luz-MG/CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n° 18.301.036/0001-70, com 

sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2. 081.819.936-91, residente na 
Praça Rotary Club, n2. 735 em Luz/MG também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO: A empresa MULT SERVIÇOS E PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI inscrita no CNPJ: 
33.145.072/0001-86, situada a Av. Belém, n2  111 — Bairro Vale do Sol /MG- CEP: 35.500-563 por in-
termédio de sua representante legal, Sra. Tamires Gomes Toste , brasileiro, portador da Carteira de 
Identidade n2  MG 17.045.851 e CPF: 096.087.736-36, têm justo e acertado a celebração do seguinte 

ajuste de vontade, que se regerá pelas condições do Edital e seus Anexos, pelos termos da proposta 
aceita e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

" REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, BEM COMO AS CRECHES/ ESCOLAS E A CASA GRANDE: 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assina-
tura da ata de registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da 
Lei Federal n2  8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

 

ITEM COD. DESCRIÇÃO MARCA - OTO. UN. NrALOR UNIT. VALOR TOTAL 

13 26552 Estante industrial em madeira e metal. Flex Dil 06 Un R$ 649,00 R$ 3.894,00 

15 26551 Lixeira de praça Santa Edv 160 Un R$ 155,00 R$ 24.800,00 
Total Geral: 	 R$ 28.694,00 
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O valor global da Ata de Registro de Preços, a preços iniciais é de R$28.694,00 (Vinte e 
oito mil seiscentos e noventa e quatro reais). 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do 
registro,  admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e conside-
rados os preços de mercado. 

§ 12 A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do de-
tentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 

§ 2° A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documen-
tos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

§ 32  A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da 
justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em 
percentuais diferentes dos solicitados. 

§ 42 Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no 

mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado: À PRAZO: 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço 
de Controle Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, ou-
tros encargos do fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 — DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 

Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de 
Fornecimento Parcial. 

Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 

Entregar os produtos, objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas 

constantes na proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 

Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que forem 

considerados de má qualidade pela Administração, violados, com data de validade próxima do 
vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

WiStiMilW4  
I1  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS E PENALIDADES 
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7.1 - A entrega do objeto licitado, será no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de 
cada pedido no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Luz/MG, após a emissão da Autoriza-
ção de Fornecimento. 

7.1.1- A entrega dos bens correrá por conta e risco da detentora da ata de registro/contratada. 

7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto 
a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancela-
mento do empenho e rescisão da ata de registro. 

7.3 A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

	

7.3 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente do registro. 

	

7.4 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação das especificações, qualidade e quantidade e conseqüentemente aceitação, no prazo 
de 02(dois) dias a contar do recebimento provisório. 

	

7.5 	Caberá a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, exercer rigoroso controle do cumprimento 
da especificação, qualidade, respectivo contrato/ata de registro.  

	

7.6 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, o 

Secretaria de Educação,Cultura e Esportes comunicará imediatamente, por escrito, a 

contratante/licitante, notificando a da irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a 

Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a 
aplicação de penalidades em conformidade com a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a De-
tentora da Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC —091/2020, Pregão 
n2. 022/2020 (RP n2  012/2020). 

CLÁUSULA NONA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações or-
çamentárias do exercício de 2020, suas respectivas fichas do orçamento de 2021 e apostilamentos: 

Fichas/Despesas: N2s 75 , 254, 303, 378 do orçamento vigente, e a postilamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REGIME LEGAL 

  

A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão n2 022/2020 e pelas normas 
consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP) 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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