
PREFEiTURA MUNICIPAL DE POTÍM

ATA DE REGESTRD DE PREÇOS Nº 074f2021

PROCEãSD ADMNÉTRÁTNO MENECIPAL Nº 13022921

masai-ãe gaamômcº; Nº 3345292?- - REGiSTRG BE PREÇGS
EDWAL Nº WEG?!

A PREFEITURA MUNíCiPAi. ÚE PDTtM, Estacio de Sãº Pauta, Pessoa Jurídica de Direitº Púbiico, inscrita
na Cªifªáfkêãª 3% nº 5534285523631 ªê,. mm Sªae na ªraça- Mêgaaft C&Têa ªºs Qarªaf aº 131, na cidade de Pºtim,
devidamente representada .por 54.131 Prefeita Municipal, ERKCA SOLER SAKTOST DE OLIVEIRA? pºrtadora da céduia
de identããade RS nº 28.3 »; imº—â SSWSP % msg—fita na CPFMF saia nª 3536439848 Egasâeíra, casada, residente
&. dºmina-2363 nesta cidade, na. Rua Antôniº ée aiwa-ira ªmigºs? nª 4785 - Apartamentº nº m # Bai-rm Centrº? vdór'avante

designada PREFEITURA, & a empresa abaixo reíacíonada, representada na forma de seu estatuto saciar, em ordem
de prefaência per classificaçãº, dºravante denemmm DETEWGRA, remlvem firmar o presente auste para
Registrº de Paçºs? nas terms ªas Leis 8555” 993 & 185232992, gªstem Nº 193243919- e— aº Decretº
Municipat nº 1543412616, 5493916 & 1.466f2319, hem cºm da edita? ãe Pregãº nas artes do prºcesso em epígrafe,
«fadiga-ata mnáãções e áàusmas &: seguir estaàeíeçzdas

- DETENTGRA:

Denominaçãº: N'QEMI'A SILVA DOS SANTQS DE ASSIS ME
Enáereço: fªma Anita. Garibaldi, Nº 89, Bairrº: Nºva Guará, GuaratinguetáíSf-ºª, CEP: ?2515-460
E—maík argaeseriàacoesªyahae,wmhr —- Tel.: (32) 3913—4555
CNPJ: “07.37.31 .???16891—“55 — 1. E.: 3323523131 1 7
Representante Lega; crsco GENESIS FAREA GALVÃO
CPF: 975ZDZ4=50W — RG: 19.5? 9367

CLÁUSULA PRÍMEERA—..... OBJETO
1 1 à presente agitaçãº tem pur—___awe: REGiSTRG DE ?REÇOS aaa; ªfiªçãº FUTÚRA E atacama
DE MATERIAL E Escaz'róaia E EscºLAR CONFºR-ME TERMQ DE REFERÉNGEA E BEMAIS ANEXGS no
EDITAL.

. « .  "'-&' _._-,,%%%&m %;“! “ª * “ «tºª “
BLQÇG ADESWÓ "n Paº? IT," DíMENaAG 76 X 76

25 MM- BLGCO ç;- mo FOLHAS CGRES VARIADAS PT ªºº mºª ªmª R$" ªº” R$ 132.590
32 ªªªªªªªª Espigª" ªªªºª'ª CÁ“ ªªª—ª ' UN . um ms PAPER . masa ª R$ 1409000FÚI HAS PAI PIADAS 96 FÚLHAS, 10 X ISO

fÍZAÍXÁ ÚRMW & mwmvw m— _ J
FIXAÇÃG PARA UM MELHOR FECHG BA TMA
msmem FBW & mmªº
DE sªu CONTEÚDO. LADOS COM FORMATO

4;— ANATGMECG PARA MELHOR MANUSEIQ- UN 1% SANREMG R$ 66,96 R$ 666,06
MAIERLAL: PLÁSTZCD, TIP-D DE MMM ,
PGLEPRGPEENG; ALTURA; 27,6 CM; LARGURA- 33 .
CM; PRGFLWDmABE: és,? CM; D&WSÃÚ: 23,6 X

“ 33 X 43.85? CM; saw—Lm: RE'EANGUÉAR.
LALLÚLAlwkâ ELE ikÓNÍLâH 12 Éííãíªmà
GRANDES - BÍSPEAY GRANDE AlfraDESLíGfx-L,
Bªh-211 MAÇÃQ DE VISOR DMNSÓES; MCM X
NCM. '
&& CLW “ELE. iiiêêlíâa & Ríªííôâ —
DESPLAY GRANQE AWS—BEST EGA NCLEJA ÃÚ ,, , .. . . . .Bª %% .. ”552515 AMM Bºw %% UN ; 29. mam ; R$25,03 , R$390,09
16 SCM. DE LARGURA ' '

' CMM ?; ENC: ', Açaº PLAbTILà Fama ;"

TAMANHO A4 ESPESSURA DE 0 40 MM REF
MODFLU PP COURO » EMBAIAGEM COM 169
mama:.
%%%& ?? EkCrªxREIEª—IAÇÁG ?Làâfíífá

TRANSPARENTE » mmm-10 A4, ESPESaSURA DE
< (3,46 MM REF m m  913 "LiNE _ &;ãBALAGªa—
com 199 MADE-S.

43 UN 50 MSAKI R$ 19,25 R$ 962,50

2“
;

5 7 PT 15 KAZ R$ 29,00 R$ 435,00

PTF ] 15 22332; R$ 37,49 R$ 551,98

JM
& Má ªªa Caima dºes íamºs' * " Nªim 4-4 Cªm #ªâzimffªSP'é- GE?"ªf “IÉQSZEEÚGÚ ' ' '

TeiaFax: (1-2) 3112—%% —-— E—mail: admiâjgaúmspgwhr
CNPJ: 6534335559991—29 -- I. E-: kata



URA MUNICIPAL DE “UMPREFT
EXTRATQR DE GW - EM INÓX, FDRMATÚ91 ESPÁRM UN 79 1,n - R$ 12-30-— R$ tªgima

137 _ msm“ TELFFÚNICG WSÁ FSPERAL 86; FOLHA“? UN ª m àBZRA R$ 39,53 R$ íman
' ?ALÍÉG mma mw fãmm maça ». ,-
.CGWRW) ataca ªmizaç & FSÉF'EEJHÚQE -_ _ . . , _ _ . , .? 4 .

155 ams CHUÉRASCÚ SEM PÚNTA msm cºm ª? * zm ' W ' R$ ªªª R$ ªªª-ªº
&& UNIDADES.
PAPEL CELOFANB - 85 X 1.90 M & CORES

158 “%%%&.” %RWLHA && %% RQâà %: Sºa ÉHÁLCE R$; 33%; R$ 253,60
LARANJA, RGXOE BRANÇG. - , _

, 229 , %%%& AMQSTRA CGM TâRSá BRWA TAM, 13, « UN =; 5.993 ?LÃSTÍC R$ e??? R$ 350 w

, SAQUWBEPMA PAPEL mwcm CÓR' ** " ' " ' " ' '23” BRANCA; asma CM com me wmmas PT ªº . WBALABEM Rªmº R$ 420 ºº
VMR TOTAIA - R$ 21.91 9,59

CLÁUâ-ULA SEGUNDA -— DO PRAZG E DA FGRMA DE ENTREGA
2.1. Prazº ãe entrega; 85 (sim) dias úteis cºntadºs da data de recebimentº da Autarizaçãe de Fºrnecimentº,,

2.1.1. Eráregas parceiadas de acºrdo cam- 3 indicadº na autmzação de fºrnecimentº», em dias úteis e em hou
ráfia de expediente: das (38 (ºitº) às 1? (daaassata) horas cºrrendº par cºnta da Cºntratada as despesas de
embalagem segmos transporãe tribatos encargºs trabaãªhístas & previdencêáács decºrrenães de fºrnecimentº
2.3. Axis) WWW) ãe ? , . .. _. .. & amaâítiaãa) 33333 & aaâínam da?-ia de Registrº mªmãº)

&) (3 nºme sºbrenºme e saiªs cãº respºnsável pela Grªm;
b) o e—mail e telefone (fax) do setor, para confirmação do recebimento da Ordem p-eía Contratada;
c.; o item e a quantidade satiçitada;
&) &. ãata da expecfêçãc cia Autºrizaçãº de; famecimewta;
e) a prazº de entrega (áata % horária);
1? & endereçe éo loca? ºnde 0 objetº saíicítade deverà ser entregue.
223.19; Contratante expeâifá por meia de e—maii eim ºfício eiou “fax à Canfmiaâa & Auferizaçãs de Fºrneci—

mente A Contratada deverá continuar, pºr escrito enviado pºr e—mai! fax ou afící , o recebimento da. Ordem
- ' f 3% pena dê “ée—cair da direitº à cºntrataçâe se nãº €; 1333? ªe!-n prªgma— das sançêe$ previs—

tas neste Edital
2.2.2. Em casº ãe passive? aim—se na ªnt—rega ãº 31333363 pºr fa?º sapa-vmª & vºnãade' &a— Contratada, &

Cºntrataâa deaferá sªisiâar, & eªs—“mim, na waza 56 2 ááeís) ªas úteis arftes && aaa fêâaã, cantadºs ãe prazo
estabelecidº inicialmente, a prorrogaçãº do prazo de entrega pºr igual períadak Casa a Contratada não cumpra o
prazº inicia & nem a prazº prorrºgada aceitº paia Cºntratante—, ser—lhe—á aplicada a muita da 0,5% (zaro vírgula cinco
por cento) aº dia, sobre (: vaiar tata: de empenho,. per dia cia atraso na. entrega 60 Objeto, até a 15“ (décimº quinto)
dia. Após. esse períacio, & Gamma fi'cará suíeíta à sançãº marista nº ati-ga ?º da Lei Petista! nª 'IGEZQGQ.
2.3. Cºnstatadas ãrreguiaridades nº abjete esta Prefeitura Municipai sem prejuíza das penalidades cabíveis poderá:

a) se disser respeitoà especificação rejeítá—lo no todo ou em parte deteminanda sua subsfêtuição ou
rescindãnde & centraiação, sem prejuízo das pena-%idades cabíveis;

3.4) na &pàtase €£$ aahstitcaçâa & Cºntrataáa éevará fazê—ia em Gªnfamiáaâe sem a indicaçãº da
Administraçãº, nº; prazº máximº dª 92 (dºis) dias, cºntadºs da natiãcaçâº pºr esnzçzrítâzª mantidª a preçº irácialmente
cºntratada;

b) se disser respeita à diferença da quantidaáe, deteminar sua campiementaçâcz ou rescãncíir & contratação,
sem preiuíza das pena!?dades cabíveis;

há) na hipóiesa de compiementaçâa elcu incºrreções, & Cºntratada deverá. cºmpiementar eloa cor-
rigir em cºnformam cºm & Enéicaçãº da Cºntratante, nº prazº—- máxima» de (92 dois) atas, camadas da Ratificação
pºr. essfãc: mataria & preçº %aiciaímente mtraiadº,

CLÁUSULA TERcaRA—Vtaêncm ,
3.1. O prazº tie vigência ciesta Ata de Registrº cie. Preços é de 12 meses, cºntados a partir da assinatura da» mesma.

Praça Miguel Cºrrêa aims Gurus Nº 363; —— Centrº —— ?atímíSP -— CEF 1252231303
TeiaãFax: (12) 3 1 32—93?) —-— E—maii: admªpuúmspgeafbf

(234133: õ—íêâ-ZÃSSEGQDÍ—ªâ —— I E; Isenta



RFEHJRA MUNICIPAL DE POTetM

CLÁUSULA QUARTA -- PAGAMENTO
4,1. O pagamantº sarª. efetuadº em até 35 (TRINTA) díass & partir de racabímante da Nºta F iacal Eletrônica (Pºrtaria
CAT nº 1?3f2€3£39) deâdamente ateãtada paia respºnsávâ gia— Sêtcrr da. aºlêcftanta se PQ? meªto ée cheque naming! ou
em cama mma indicaria paia mma Maria

4335, Na bahia fiscal fªx-será cºnstar êbfigâtâfiaíí'âªmê º aimará de ªtraia & âascriçâc dºs pra-dutºs,
quantidades, preços unitários e o valor total.

4.1.2. Quandº fºr constatada qualquer irreguíarídade na Nota FiscaílFatura, será imediatamente sºlicitado aº
cºntratam, m da carraçâúi amami: sºnhar, em ainâa pªfãmniê regºmàfízaçâa, que ciavará ser encaminhada “a asta
Prefeitura Munícipe? na gram de 24 gvêníe & quatrº) ªereªs;

431,3. Caso º cºntratadº nãº apresente carta de amarraçãº no prazº estipuãadc, º prazº para pagamento será
reconªtadº, & partir da àata da sua apresentação.

CLÁUSULA QUlMTA —- GBRlGAÇÓES DA(S) DETENTORAQS)
5.1. Fornecer? nas condiçõeã previstas no Edital; do Prggíçhl? (734/2021 a mata Ata., ºs prºdutos objeto deste ajuste.
5.2. Subs—Ewªn nª %%%& & efàiraga e na prazº ajuâaãô, após mm.-gio, à(s) mantas) ªcatada
5.3. F %aaf resmsávei praias Gaetaçõses de transgerte, saga & àeseafga.
5.4. Manter durante tºda, .a vigência deste Registrº de Preços, em mmpatibilidade com as obrigações assumidas, to—
dasas cºndições de. habititaçào & quaiiãcação exigidas na imitaçãº,

cªssa SÉXTA .- oaamçõss m PREFEHÚRA
BA., Cumprir e waza fixada para reaiizaçãa (É!) pagamenta.
6.2. indicar 0 funcionária responsáveí paio acompanhamento deste Registro de Preçºs.
6.3. Pefmêtif acessº? dºs funciºnáriºs da DETENTGRA && lºca? determinam para ªrm-“ega.
6.4, Gamaªâcaf à &ETEàHGf-ãâ Wa quaiwas ifragulaficâaáe aº fameímsnta da prºdu-ta,

c:.ãusum sên-m _ smçêgs
7.1.5. Cigana, cºnvºcadº denim ªº prazº da uaiidacia da gua ;:rºpasía, nãº casªrª & Cªmata, áeâxar da aairagaf ºu
apresentar dºcumentaçãº fa$sa exigida para este cartame, ensejar <> retardamnto da execução de seu ºbjetº, não
mantiver a prºpºsta; falhar ºu fraudar na axacuçãn do cºntratº, mmportar—sa da mºda ínidõnaa ºu nºmatter fraude
fiscai, ficará sujeita à sanção prevêsta na afaga ?º da Lei Pedera? nº 10.520í92.
7.2. C) nãº %%t fias &brfgaçôes asmídas na presente lªda ºu a. mªma da hazaesa prevista na artigo
78, da Lei Feêâaraí aº 3666 de 2ª! ée pinha da 199% a m aflige) ?º da Laí— Faâarai nº “&&-53382 Maman; désde- já, &
DETENTORA & rescindir, unilateralmente, esta Ata, independentemente de interpelação judicíaí, sendo aplicável,
ainda, o dispºsto nos artigos 79 e 80 do mesmº diptoma iegaií, no caso de inadimplência, E ainda será apíicada multa
de; 38% (dez WF cento) sºbre & vaiar da cmtfaíação.

12,1», Em casº de passiva! atrasº na; ameça aº abâem por fatº sapewaniatte & ventada cia Eetentasa, &
mesma devará solicitar, ger escrito, no prazo de 2 (dºis) dias Estás antes da data finaí, cºntados do prazo
estabekacêdº %%%aimwte, & prºrrogaçãº; ée prazº de entrega por iguai períodº, ou- seja, por nº máximº» mais 5- dias
úteís$ Caso & Detentora nãº cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogada aceito pela Contratante, ser-the-á
aplicada a multa de 835% gzem vírgula ginga pºr cent—a)» aº Laia, sºbra a valor do(s) item(ns) solicitadªs), por dia de
atraso na entrega cfc: ºbjeto, até 0 ªí 5“ (décimº quinto) dia írât, quando será devida a muita peias dias de atraso sama-
cêa & sançãº da fessisãa mªtara? & muita previ—sia nº Ram 18.25 às Eâital.

CLÁUSULA OITAVA -— DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA
8.1. Asseguraãas º Cºntraditóriº & a. ampla danºs,—aaª & fºrmadºr de bem terá seu Registrº de Preçºs canseiado
quancíc:
82. &amp;? as .. i r m ã  da. Ata: ãe Raf-35313 && ?façss;
8.3. Recusa-se & ceiabraf º amªram au. mães reâirar (: insiruâáenta equivaãante, nº prazo estabelecidº pºr esta Prefei—
tura Municipaf, sem justificativa aceitávst;
8,3. Nât': anªta faâzzzir sau prªça regísíraáa, nahipátªw fiesta sa tamarª ªsma-ria? àguafà praticºaâss na mªmado; %

L/fQM/O

Praça Miªmi Cºrrêa aºs” ams Nª na; —- Cam -— PatimzÉP —- CE? lamas
'felefF-ax: (1.2) 3 liª—92% —— E—maii: aámg'ªr a. na ªngariar

CNPJ: 63941353335135 - I.. E-: Ima



URA MUNICIPAL DE OTiMPREFEF'

8.5. Por deciarado inidôneo para Imita“ ou contratar com & Aámínistraçãc Fúria-fica; nºs termos dº artigo 81 inciso N,
da Lei Federa! nº 8.666, de 21 de junho da 1993;
8,6. Far %mpedicfc da Mªia & centraiar sem & Aàmi-rristraçãç nºs. temas aº artigº ?º da Lei Fedefa: nº 10528, de 17
de guia; ºde 2%
8.7, independememante das previsêas retro matagais, & fºrmam“ pºderá snàicitar & cancelamentº ãe sau Registro
de Preço na ºcºrrência de fato superveniente que venha cºmprometer a perfeita execuçãº cºntratual, decorrente de
caso fºrtuito ºu de força maiºr devidamente cºmprovadº.
3 8 63 fºrnecedºrªs iacíufáas na: Ata (É? Registra Efª Praçªs- éâfarâm wâgaábs & fàmacar nas condições estabeíeci-
das na ata sanvºsaâsnº r&spectwas aªams e na. présràa aiai.

CLÁUSULA NONA __ 9139933555 GERAfs
.1. Cºnsidera—se parte integrante deste aiusie, comº se nele estivessem transcritos, o Edita! de Prªgªs [stº 0343021

cºm seua; Anexºs e às) prºpostas) aas) DETENTQRAáã);
9.2. A existência de preços registradºs não ºbriga & PREFEFFURA. & firmar as contratações que dates mãe:-ão ací-vir.

CLÁUSULâ gémea _. mas
10.1. O farc; sempeteate para tºda e qualquer açãº deçorrente da, presente Ata de Registrº de Preços é o Fera da. Co—
marca dª Aparecida,
10.2. Nada mais. havendº a ser deciarade, fºi dada pºr encerrada a presente Aia que, lista & achada cºnfome, vai
assinª petas partes '

Pºtim, 36 de agºstº de 2921.

M M

ERiCA ”sasa sANTGS DE amam
PRE-Fama aumcum. as PÚTEM

DE'ÃS'SÍS' ME

» . .   . GALVÃD
CPF Nº 9?ê.. 324 $$$-68

TESTEEUHHÁSI
(Wªv/% (%;/7 . (%%/VM)“ %%

Praça Miªmi Canªa aºs gms Nº mz. 4- me —— amªm: —- CEP 12525599
T&lnas: (1233112—9239— E—mail: _admtfs vªn":“;- spgm'bz

CEPE: sam-zªgãsmnmãv - L E: iam



URA MUNICIPAL DE P T M

CONTRATOS OU“ ATOS JURÍDfCOS ANÁLOGOS

CÁDÃÉYRÉ DD RÉâPÚNSÁVÉL

CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PQTlM
DETENTORA: MOEMA SELVA 303 $AN—TÚS DE ASS—$i?) ME
ATA DE REGSSTRD DE ?REÇOS Nº: OÍÁIZOZÉ
OBJETG': REGÍESTRO DE PREÇQS PARA AQUÉÍÇÃO FUTURA E PARCELADA BE MATERQAL E ESCRiTÓREO E
ESCOLAR.

— me " ' ' ' ' " ' ' Enea saférsm de em.—É " "
. CMIGQ . Prefeita Municipal

..RG Nº _28,111,14Q—58

E&QERÉÇG €*; Praça ââigueiá Gmêa áea Owas, nº ”tº? ,_ FªetWSP

5 TELEFGNE ' (“i-2) '31' “1.23% » .

' E—MAÍL * . '  .  ' gabíàeteªpoiimâpgaváhr

RESPQNSÃEFEL PELE) ATENDlMENTQ A REQUªlSKPÓEâ BE: DOCUMENTGS TÇESP

NQME Raphaeãa €;a ?eãmsa Aªantes

CARGD * Secretária Manhã-pal de Adnúnistraçên
axas-Raçaeesasmàg aº _ , .  ] ., .. . . , A " ' .ÓRGÃGlSETOR . . . Praça M&gueê Cºrrea dºs Ourºs, nº 161, PºhrnlSP

TELEFÓNE E FAX (12) 311299200

E-MAIL _ adm©potim.sp.gev.br

Fatima 39 de agºsto de 2021,

RESPousàãfEL; . '

ERICA 'SÚLÉR amºres na OLIVÉlRA
PREFEJTURA Mªmma 95 mma

Praça Eªi-igual Canªa da; Dura-'.. ' 5, 'Nª m + em _, mamãs? 4- 133? “msayagº
T&lªªFax: (12) 3 ÉÍZ—QÉQQ ——B—maii: admªpaúasªgavhr

CNPJ: GSaÚÁZuESÉfÚQGÍ—ZÚ -- I.. E :  Iam



PREF: zTURA MUNICIPAL DE POTIM

CONTRATOS ou nos JURÍDICGS ANÁLOGOS

TÉRÍMÓ DE atªca. É ÉÉ Nômªtuçâo

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNECEPAL DE. PQHM
DETENTQRA: ªlº-EMEA SiLVA DOS .SANTDB DE A$$£S ME"
ATA DE REGisi-TRO DE PREÇOE Hº: OÍ4f2021
OBJETG: REGiSTRO DE. PREÇGS PARA AQUISIÇÃQ FUTURA E. PARCELADA DE MATEKQAL E ESCRiTÓRlO E
ESCOLAR.

ABVOGÃBÁOiS);

Na- quaiâdade de Cehtfaâeme e Contratadº, respecâêvamente, de Termo acima identificªda, &, cientes do seu
encaminhame—nw aº TRiBUhEAL DE CGNTAS DG ESTASG, para fins elie- ínstmçââ & juígàmantº, ªmº-ms por

CiENTES & QGHHCÁBGS 338.33 amam ªdºs as atas tiª.—a. tfwiíação macessuah até iuigameaie fina e. sua
ganhª-caçãº &, sa fºr a casa e de nºssa interessei, gaara; nas prazos e nas famas ?egaês e regimentais, exercer a
direita de áefesa, interpºr recursos e o mais que cºuber.

G&fºâsêm, esàams CVÍERTES, àaravzante—* da qua mdw && despacha & decisões que vêem a ser tomados,

reiaiiwamente && aíudiáa prºcessº, serão pubíiaadºs raíz Diáriº Gficiai de Estadº, Caàamº de Fada!“ L&gísiatiw, parte
do Tribuna!- da Contas do Estadº cia Sãº Pando, da confurmidadg cºm e artigo ºf) da Lei Gompíemantar Estadual“ nº
709, de 14 de janeim de 1993, iniciada—se, & partir ete emãº, &. mtagem dos prazºs prºcessuais, *

Pºtim, 36 de agºstº de 2921 ..

M M

ERlCA SOLER SANTOS DE. GLWEERA
PREFEH'Ã ªªjª ' !PÃL

mamª:-,(: nas SANT ”EJA'ssts ME“
mmm—sºo enêsso FARIÁ ALVÃG
CONTRATADA

Praça E&igaei Cºrrêa dºs: amª; 'Nª 1:33 - Úentm -. 1301323153? - CE? 13533333
?áaf'Fax: (& 2) 3 3; 332%: -- E—maii: admªpatimsghgcubr

cm;: 6534135556331-28 - I.. E; Im


