
PREGÃO (aramaico; Nº ozuzezz _. mesmo DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0432022

PROCESSO ADMINSSTRATNG MUNICIPAL Nº 02312022

EDITAL Nº 92812022
A PREFEITURA HUNIGÍPAL DE POTIM, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita

no CNPJJMF sob nº 65.942,855l0061—20, cºm sede na Praça Miguez! Corrêa dos Ouros, nª 191, na eidada da Pºtim,
devidamente representada pºr sua Prefeita Municipat, ERICA SOLEX SANTOS DE MRA, pºrtadºra da cédula
de identidade RG nª 2&111.14€9—6 SSPisP & inscrita no CFEM? sob nª zsswweºs—ás bmsãeíra, cassada, residente
& domiciliada nesta Cidade, na Rua Antônio de Oiiveira Partes, nª 485 - Apartamnto nª 01, Bairro Centro, doravante
designada FREFEQTURA, & a empresa abaixo reiasiºnada, representada na fama da seu estatuto soda, em ordem
de preferência por ciassíõcaçâo, doravante denominada DETÉHTORA, resumem fumar e presente ajuste para
Registro da lªnças, nos termos das Leis 8.66%1993 & 16.526l2062 Dºnate; Nº 1692442619 & do Decreto

PREFElTURA MUNIClPAL DE POTI-M

Municipal nª 54312018 5493016 & 1H46012019 bem como do edital de Pregãº nos autos do processo em epígrafe
mediante cºndiçõesedauswasa Wiestabelecidas

DETENTGRA:
Denominação: MOEMA SALVA DOS SANTOS DE ASSlS ME
Endereço: Av Ver Áurea M Jaws 33h13, ªº 223 Bairro: Pq das Mamães, Guaráànguewsiª CEP: 42 5174170
E—mail; nreprasentacoesªyahm mb: — Tel.: (12) 3813-4556 ! (12) 93111—655
CNPJ; O? 731 ???!0061-1'5- ! E; 332152 918 11?
Ràpresontam Lega: Francisaa Genésiº Faria Gahrãa
CPF: 976324568—68 — RG: 1051936755
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Praça Miguel 'em-aa aºs Ouros, Nº fºi ...em —- PotimP -- CEP 125253909
Takªº—ªm (12) 3132—9280 -- Email.: admzªpMSQ.gov.bt

CNPJ: esmassszoomae - :. E.: hmm

1..1 A prasente licitaçãº tem por gªlgº: REGISTRO DE PRERegasOSPARA mmsxçâo FUTURA E PARCELADA
E DEMAIS MGS DG EDÍTAL
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REFEITURA MUNlClPAL DE POTIM

251. Frm de entrega:. 05 (cinco) dias úteis armªdas da data de mamute da Autºrização de Fornecimento.
2.1.1. Entregas parceladas de acordº com º indicado na amorizaçãº de fºrmimentc, am dias úteis e em ha-

râría de expedienà: “das G8 (cita) às 1? (dezeaete) hºra., carenáa par maia áa Cºntratada as W de
embaiagemª seguras, transpºrte, tributºs, encargos trabalhistas” e previdenciáriºs decorrentes de fºrnecimento.
2.2. Msi Autºrizaçãoôes) de Fameámnto expedidas? após a assinatura da Ata de Registro índiasráãº):

:) a name sºbremme “a carga dº respensávei pela Ordem;
b) o e—maí! e tafefone (fax) de setor para mªmão dº recebimentº da Ordem paia Contratada;
c) º item a a quantidade achatada,
d) a data da expediçãº da Autºrizaçãº de fºrnecimentº;
e") a prazo && eatraga (dª e hºráriº);
fl :: endereçº da tºca! anda a ºbjetº sºlicitada aimará aar ameça.
2 2 1 A Contratante expedirá por mão de e—maii aiai: ºfício eim fax à Contratada & Autºrização de Forneci-

m e n t o . » 1 , s g  *º. ' Ll; # 3 1 ; t  v r :  ªr;“: _,.3 º k  e u  H "  "« 'ihi &“ # - ª l  m º um ª &; M? ' 5133 an
> W sºb pena de decair da direito à cºntrataçãº as não o ãzar, sem prejuízo da sanções previs-

tas neste Edital
231, Em caso de passive! atraso na entrega do objeto por fato superveniente & vontade da Contratada, &

Cºntratada devsrá sºlicitar? W nº prazº às 2 (dºis) cãas átás antes da ciais ânaà, cantadas de prazº
astabalacida iniaialmentax & prºrrogação do prazº da entrega pºr igual miríade, Casa a Cºntratada nãº cumpra a
praia iníeiaí e nem a prazº prºrrogadº aceito pete Contratante, ser-ihe-á apiícada & muita às 0,5% (zerº vírguºla cinco
por cantº) ao dia, sºbre º vaiar tºta dº empenho por dia da atraso na. entrega. de objetº, até a 15ª (décimº minte)
dia. Após— asSa períºdº, a cºntratada neará sujaíta à sançãº prevista no artigº 7“ da Lei Federal? nº 110,52W02,
2.3. Conatatadaa irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a.) se disser respeito à especificação, rejeitá—to na todo ºu em parte, determinando sua. substituição ou
fascinam & cenáraâaçãe, sam prakíza das pesam cabíxteãs;

as!) na hipótese de substituição, a Contratada daverá fazê-la am cºnfºrmidade com & indíaaçãº da
Adminisfra'çãa na praia máaúfm ée ª: (dois) dias, Matias de naâficaçãe pºr Wº; mantiée & preçº íníciaimnta
contratadº;

&) se disser respeita à diferença de quantidade determinar sua cºmplementação ou versªm & contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíªvºeis;

13.1) na hipótese de cºmptemantaçâo eim inéorreções, a Contratada deverá complementar eiou corª
rigir em maias-533% sºfa & iadicaçãe da Cºntratante; aº prazº máxima de #32 5975) díast sentaãos áa naâãeação
por escritº,, mantida a preçº iniciatmente cºntratado“

CLÁUSULA TERCEIRA— VIGENCIA
3 1  Dwazºdevigênáa cássia Mada Ragistrºde Preçºsêde 12 mm maºsammrdammdamma

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTD
4.1 D 9993t será efetuada em axé 39 (trinta) dias & pam: da mmm da Nºta Pisca! Elaaªêráca (Panayia
CAT nª 173!2W9)deúdamnte atestada paia responsávef dº Setor de Sºlicitante de por meio ée cheque nor—nina? eu
em santa cºrrente indicada paia empresa cºntratada

4 1.1 Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamnte :: número do eontrato & descnção dºs prºdutos >
quantidades, piegas unitáriºs e “º valºr total

431.1 Quando fºr mstatada qualquer irregularidade na Nºta Fi'scallF-“atura, eefâ imediatamente mlidtado ao
cºntratada, carta de correção, quando cºuber, ou ainda. pertinente, regmarizaçãn, qua daverá ser encaminhada a esta
Prefeimra Municipal nº prazº de a (vistª e quatrº) hºras.;

4.1 3. Caso o contratado não apresente carta de correção na prazer estipuíada o prazo para“ pagamento será
recontada & partir da data da sua apresentação .,

CLÁUSULA QUINTA — OBmGAÇÓES 0945) DETENTORNS)
51.Famaear,nasmnáâçõesprevíàasm =." =
5.2. Substittúr no local da entrega e no prazo amada após nºtificação, o(s) produtº(s) recusado,

Praça Miguel Conêa dos Ouros, Nº 101 —- CMO —- PotimP --— CEP ”IZSZSÍW
Teleãªax; (127) 3112692“ —— Eªmaii: mªmãºgwm

CNPJ: 630418530061-26 -- i. E.: kama;



PREFEITURA MUNICIPAL DE  OTIM

& 3, Ficar responsável pelas operações de transporte carga e descarga,
5.4 Mºntar durante toda a vigência deste Registrº da Praças. em cºmpatíbnídade cºm as ºbrigações aseumídas ta-
dasaa mndíçâes de habilitaçãº & quªm exigida a Em

CLÁUSULA sam -—-. GBRiGàÇõES DA mer-“mga
6.1 . Cumpúr :: prazº fixadº para. realização de pagamnta.
6.2. mm e fumionãâe r&spowsâve! pela ampanmmehtº deste Registrº de Preços.
63; Paraútir acesso dos hncíanàxios da DETENTORA aº isca! detenninadº para entrega:,
6.4. Comunicar à DETENTGRA sºbre qualquer irregularidade nº fºrnecimento do prºdutº, u?

causas; sarnm- maçã-Es
7.1. Quem convºcada dentre às prazo de vªidade cia sua mW nãº Gaim :: contrato dakar da entregar eu
apmsentar documentaçãº faísca afiªda para ésta cansam M? a :atarâámnta da amargªr: de san Bhima nãº
mantivar & prºpºsta, falhar em fraudar“ na execução de sWate. cºmportª—ae de mªs inidôneo eu cºmeter freada
Essa?; flºâfá sujeita à sançãº prevista no artigº "?º da Lei Fedºra? bº mª_BZGiºê-f
7,2. º nãº cumprimanta ªas ºbrigações assumidas na presente Ata ºu a ºcorrência da hipótese prevista no artigo
78, da Lei Fez-sara! nº 8.666, ée 21 ée junhº ée 1993, e aº artigº ?º da Lei Pedais; nº 10528192 autºrizam, desde já &
DETENTCIRA & rescindir, unilateralmanta, esta Ata,. índependantamanta da intarpetaçâa judiçíai, senda aglicával,
ainda, e disposta nºs artigºs 79 e 86 69 mm diploma mga no caso de inadimplência E ainda será apãímda muita
de 19% (dez. pºr cantº) sobre º vaiº: da animaçãº..

7.2.1 Em caso de pºssível atrasº na ºmega de “355610 pºr faia supeweníante a mada 6a Datantóra a
mesma deverá saiieêtar, _M nº prazº de 2 (dºis) dias úteis anta da data final contados de prazo
estabeleciª iniciaimante, & praa cºaçãº de prazo ae ªmeça pºr igual períºdo ºu aaja. por na máxima mais 5 dias
úteis. Caso & Detentara não casam º "prazº inicial e sem o prazº pmmgado acerta pela Cona-alanª safáhe—á
apiícada & multa de. 0,5% (zero vírgula cincº pºr cento) aº dia sobre :: vaiar da(s) item(ns) solicitadaisi, por dia de
atraso na entrega do objetº, até a 1? (déeime quinto) dia fit?? quando será“ àevêda & mha veias dias de akasa som=
da a sançãº de rescisão unilateral e multa pmvista no item 1.8.5 do Edital.

CLÁUSHtA GWÃVA - BB EANCÉAMÉNTD BB PREÇÚ ªewww NA RTA
8.1. Aaseguraáas o aºntraditérie & a, ampla. defesa,. º fºrnecedºr do. ham terá seu Regiane de Praças cancelada
quando:
8.2, Descumprir as Gondições da Ata de Registrº de Preçºs; .
8535 Ragusa-sa &. m o cºntratº cai nãº retirar & Mamma“: aquivaienta. fiº waza estabeteááa por esta Prefei—
tura Municípal, sem justificativa aceitável;
8.4, Não aceitar reduzir seu “preçº registrado, na hipótese deste se tomar superior àquela praticadas no mercado;
8.5. Fer mm:) inidônea para tícitar ºu contratar sem & àámínistrag'ãc Pública, nas termos do artigo 37“, inciso N,
da Lei Federat nº 8 686 de 21 de junho de 1993;
8.6 Fºr impedida de licitar e cn:-mam cºm a Admistraçãa aºs temas de artigº 7º da Lai Fadaml nº 19 529 de 17
de julhº de 2002
8.7. independeníammâe das prewsões retro «adiadas, & famecedof poderá soiiciíar & Wan-tanta de seu Registrº
de Preçº mmêmade fato superveniente qua venha .» «! »: a & W W  mgatual, decºrrente-da-
casº fºrtuitº ºu de força maiºr dexéídamnta cºmprºvadº.
8.8. ºs fornecedºres havidas na Ata de R W  de Pm estarão ºbrigam & fm, nas condições estabetecê—
das nº atº mvocatóáo, respectivos anexos e na própia ata.

CLÁUSULA NONA—DisfPOS-IÇÓES GERMS -
9.1. Considera—se. paria anagrama àesàe ªjuste, cºm se mãe W W W ,  e - , Í" ,,

com seus Anexos & a(s) WS) dªs) QETEàlTQRMS);
9.2. A existência de pms mgtsttadasnâa abriga & ?REFEITURÁ & arma: as &mções que deles pºderãº advir.

cavam neem—Fm *

mm mm Cmêa dºs ams, Nº “191 « Centro «4 WS? —- CEP amigaº
Tekª“. (12) 3112-3290 » E—mail: aêméêpºúagpgovbr

CNPJ:65.Ú42.855!0061-23—I.B.:Iscnm -



PREFElTURA MUNICIPAL DE POTWI

10 1 Q foro campatente para mala e qualquer ação demmente da presente Ata de Registrº de Preçºs & o Fºro da Ca—
marca de Aparecida
16.2. Nada mais havendºawdeáaradc, H&adapmemrfadaapreseatsâaqae lidasachada amam vai
assinada Fªlªê “HQS '

Potim, (16 de junho, de 2022.

M %
ERICA SOLER SANTGS Bê GLWEiRA
PREFEITURA MUNICIPALDE pam

&.

NDMSJLVA aºs SW DE mas ME
CNPJ nº ornnmmam 15
FRANCiSCO GENÉSiº 5% GALVÃO
CPF Nº era.:rzzãmass

TESTEMUNHAS:

MM;,“ * mw ' %

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 191 —- Centre: —- PotimP -- CEP 125253096
Tel:—fªx: (12) 3112—9200 *— Email; admíâgpetim.$p.gev.br

CNPJ: 65.042.855f9001—29 -—— I.. E.: Isenta



REFEITURA MUNICIPAL DE POTÍM

cou-mares ou ATOS JURÍDICOS Moses

CADASTRO ao navegªva

cºmanmre: wma WAL BE POW
DETENTQRA: NQEMIA 3tf aºs smms QE. Assis me
ATA DE 85618189 DE PREÇQã Nº: 9422922 '
OBJETG: R%sTRG DE PRÉÇGS PARA àQUíã-iÇÃG FWURA % ?ARCÉLADA 9% MAERãAL BE UW.

* uma
CARGO
RG nº
ENDEàEóó (&
TELEFONE
::=-asas;,

_. Erica Sater Santºs da Ofiveíra

Prefeita Munícipat

ªª.-“15%“ . _ , _.
' ' gag-ªmªs; cºnga áoÍs em, a; mí %m?
' (12) 3112.9239 *

gabinateâpnãmspgwbr

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÓES DE DOCUMENTOS DO TCESP

NOME

CARGO
ENDgREÇO coweacm nº
ÓRGAOISEI'OR
TELEFOHE E mx
E-MAIL _

RESP—'GªªÁVELa

Raphaeia Carªm íªedreso Abrantes

Secretária. Municipe! de Administração - .

' Praça Miguel Corrêados Duras, nº 101, PatimISP

(12) 3112.9266 _

adm©pa£ímspgombr

Potim 66 às jimi-xo de 2022.

DC 0 ,: ; Q a _ 'º

em SOLER SANTOS BE OLNERA
PREFEITURA MUNICIPAL DÉ POTI“

Praça Miguel Corrêa dos Cªusasz Nº 101 —- Centro —- Pºtim-P —- CEP IE.,SÉSJW
, Tekª-”Fax: (12) 3 1 123230 » E—maíí: adWspgwbr

CNPJ: 65.042.855f%61—26 j— 1. E... lama



URA MUNIClPAL IE POTíM

GQKTRATGS GU ATQS JURÍDIGQS AMLOGOS _

TEREM) DE CIENCIA E DE NOTIFÍCAÇÃO

conmmm: mm,—a wa DE“ mm
carmºna: “NQEMIA sima. ms mma 135 58313 ME.
ATA DE %%STRG BE FREÇÉS 8”: 63232922
QBJETG: RêGiâTRº DE PRÉÇQS ?ARA AQUâãiÇÃG ?º'â'iiââ E PARCEWA BE àâAÍERâAâ. 8% um

ADVWST):

Na quªtidade de Canh'atarzte & Contratada,? raspeativamante, da Terra:: acima táentifícada, &, aiantss. dº seu
amarrªnhamente ao TRlBUNAL BE CGNTAS Dº ESTADO, para fins de instrução e Mementº", dame-nes pºr
CiEPéTEâ & wºnacms para Mªha W & aas; da %%%& 353% até Íúigâã'iêâtà âfzài &; sua

“ ª º  “a,.sefaraeasaeáemssaimeresse para m m m e a a s W i e g â s a W  samara
dimíta de defesa interpor recursºs e a mais que couber ,

_ Outrºssim, estamos CiENTES, doravanta, de que tºdos as despachºs a decisões que vierém & sar tomados,
ralaâvamta aº áudiác prºcessa, serãº publicados na Biààc em dº Estadº, 83:23s da Fada; Legislativa, parte
&& Tribmamacmde-Esmda %%,  ammmmnmsºdawcmmmama nª
709. de 14 de janeirº de 1993. Mªmãe—se. & partir da entãº,; & mmm dos prazºs wccessuais.

Mui W
ERICA SGLER SANTOS DE OUVE“
PREFEITÁ MUNÍCÍPAL
GONTRÃTANTE

”7

___,   ,, " _  4670444, ;.
F“: ' ' “'ª— ': 3737 , e " .
NOÉMÍA SÍLVÃ 505 SANTÓS BE :SSÍS ME
CGNTRATADA

Pºtim, GG ée junhº de 2622,

Praça Miguel Canªa "ciºs ºurºs-. Nº 101— Camº —-— PWSP— CEP 12 535%
Tem?“: (12) 31 332% *Email: Wyeth»: ;p, gºv br

- CNPJ: 65 942 85530001 30— I E: Isenta


