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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRJÇOS N" 9/2021-261002

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N'20210305

Aos vinte e dois dia(s) do mês de novembro de dois mil e vinte e urn, o Município de PRAINHA, com sede
na, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de2002, publicada no D.O.U. de l8 de julho de 2002. e
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial para Registro de Preços n" 912021-261002, RESOLVE registrar os preços para (objeto
licitado), tendo sido os retbridos preços oferecidos pela empresa cuja proposta fbi classit-rcada em primeiro
lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DTVERSOS MATERIAIS DE
CONSUMO E CAPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS FAZENDO USO
DO RECURSO DO PROGRAMA DTNHETRO DTRETO NA ESCOLA (PDDE).

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de PRAINHA e as

Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realizaçào da licitação na modalidade PREGÂO N"
912021-261002.

Eúp!e6a: À DE JESUS DINIZ,' C.N.P.J. n" 26.033.840/0001-{4, êBtabelecida à I"v ÀITGUSTO IIONIENEGRO N 249, DÀ PÀ2, Prainha
PÀ,
(0936) 98{21-59{2, rêprêsentada ncste ato pê1o S!(à). ÀDÀI.BERIO DE JESUS DTNIZ, C.P.r. n" 6L2.L54.222-53.
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DEscRrÇÃo,/Es PEc r rrcÀÇôEs
CÀÇÀROIÀ N' 20 - lla!câ.: §ÀZ
cÂrDEIR.Ào 10 LITROS - t{ârcâ.: ESTRELÀ
C.AI.DEIRÃO 20 LITÀOS - M8!CA.: ESTRSIÀ
COLEER DE PÀU GR,AIIDE - llarca.; ÀI\IBS
ESCORREDOR PEQITENO lrÉOrO - !.tarca.: PIÀSUIIL
COLHER INOX TÀIíÀNHO UÉOTO - MATCA.: ELITE
rÀCÀ DE COZINEÀ N" 10 - Marcâ.: tRAl@NTIldÀ
FRIGIDEIRÀ N"20 - Marca.: NZÀ
GÀRRAFÀ rÉnn:cl cotrí cÀpÀcrDÀDE pÀnÀ 12 LrrRos - tía
!ca. : l.lOR
,nnnl pústrc.E col, cÀpÀcrDÀDE pÀRÀ 12 LrrRos - ríar
cr.: GRàDUÀDÀ
xIT ESCOLAR (PRÀTO, COLHER, COPO E TIGEIJÀ) - !,tarca
.: ÀLVES
PÀIIEI.À DE PRESSÃO 7 LITROS - I'ârCâ.: PÀI{ELI/T
rÁgua og coRlE - Lta!câ.: FúÀsurIL
TÀCEO 30 LITROS - Marca.: l{Dll
GÀRR.ÀI'À PÀRÀ CÀT'É 1.5 LÍTROS - MârCA.: ÀI,ÀDIM t{ÀSS
IlilÀ
CONCIIÀ INOX TÀ!íÀNHO GRIAi{DE - lrarca.: ELIIE
PÀPEL CÀRTÀO CORES VÀRIÃDÀS - !Iâ'ca.: wíP
COLÀ COLORIDÀ COü BRILAO COr, 06 IrNIDÀDES - Marca.:
IitÀRTPEL
COLÀ PÀRÀ ISOPOR DE {09 CÀIXÀ Coltt 12 IrlrIDÀ.DES - Ua

sÀs tRÀz
E.v.À PÀCqfE coM 10 FoLEÀS(CoITRIDÀ). - Dtalca.: LE
OTLEO
FOLEÀ DE TSOPOR DE 20M PÀCOIE COM 26 IrNIDÀDES - M

arêà.: ISOESEE
FOLEÀ DE ISOPOR DE 25 Etl PÀCOTE COII 26 UNIDâDE6 -
M.réa.: ISOESTE
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6.950,00
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E-mail: licitaprh@gmail.com
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PÀ§lÀ ÀRQUM - Mârêa.: PROirTO BOX
úcue soor - üâ!ca.: BÀI.ES
IÀPIS N"O2 Colí 1'O UNIDÀDES - Xâ!Cà.: LEOT{ORÀ
Ácta sarrrÁ*rÀ - t{a!ca.: QuÀrYBRrI.L
caixa com 12 uni.dadê§.
Ár.coor. corou - lrâ!ca.: sÀlrrÀ cRUz
Àlcoo1 liquido.galrafa de 1 litro caira co[
unidÂdês .

ÀLCCOI. GEL 500 ML - Xarca.: SÀIrtÀ CRIrZ
cai;a cm 12 unidadês
DEIERêE!ÍIE r,igUrOO - tlerca.: BRINORT
c* cll2 uid. dô 500a1 cade
IÃ DE ÀÇO. - llâ!câ. : BO!íBRII,
ESCOTT1O pr,ÁStrco PÀRÀ tíI,Ltluso - !târcÀ.: FoRTÀLEZÀ
êom cabo dê mdêila
ESPONJÀ DI,PIÀ TÀCE PÀCcl(IE COM 3 I,NIDÀDES - Mâtcà-:
I.II{PÀBELÀ
SÀBÁO EM BARRÀ DE COCô - T,TATCA.: TIUTRILÀR
Com 12 unidades.
sÀaÀo EDí pó gn pacore - !írrca.: JÀPIIM
PÀCOIIE DE lXG

SSOITRÀ PIÀçâVÀ. - l{arca.: FORTÀ,.EZÀ
plpel. arcrÊxtco - uarca.: Q§E]RIDI§gÀ
Fardo com I unidadê,folhas brencas

DESCRIÇÃo/EsPEcI EI cÀÇÕEs
gÀr.Dr pútGrrco 10 LrTRos - uarca.: ÀIÀPLÀST
ÀPÀGiADOR - lia!cà.: V!íP
PÀPEL À{ - !la!cà. : REPORT
Caixa cm 10 reau de 210x297m,75E1a!,bxnco
BÀsrÃo DE corÀ errENTE FrNÀ. - lrâ!êà.: RENDcor.À
PÀsrÀ coür srástrco - !iarca.: vttP
Pâstâ dê papêlâô êon êlâsticô
CLIP N" 6/0 - Marca.: ÀCC
TINIÀ GI,ÀCEE CORES DMRSÀS - líâ!cã. : \rltP
cou 6 rnírDÀDEs.
LIryÀS I.ÀTEX DE CÀ}IO LON@ - Màrca.: EÀ{BÀXEEP

osscdrçÃo/ps pscrFrcÀÇôEs

sÀcrÀ pu(strcÀ TÀltÀlIBo cRÀuDE 25 úrtRos - xarca.:
JÀ6UÀR
!ÀCEO {0 LITROS - !{arca.: ABC
ouÀDRo BRAlrco cou üoLDIrRÀ op ru,urÍxro 1.20 x 2.so
- M.rca.: CORTIÀRT
DESTNFETÀIIIE r.ÍOgrOO - lrarca.: BRr]IOX
de 1 litro, caira cm 12,
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30.00

600 . 00

200.00
80.00

OUÀI'IIT]DÀDE
100 . 00
100.00
400.00

450
980

4,
29,

vÀroR TorÀr R$ 152.990,90

Erpreaa: N DÀ!|ÀSCENO - LTDÀ; C.N.P.\,
PÀ,

n" LO.822.672/000I-36, ôstrbe1ecidâ à 1?Àv. 14 DE ÀGISTO N 456, LIBERDÀDE, prainha

rep!êsentadà neste ato pe].o Sr(a). NIVÀNILSON DÀMÀ.SCEIÍO, C.P.E. n' 457.A36.402-04, R.G. n" 2552{85 SSP PÀ

ITE}!
00002
00020
00021

I'NIDÀDE
U![IDÀDE
I'NIDÀDE
cÀrxÀ

vlron sNrriín:o
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2.990,00
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26. 500 , 00
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28
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00036

cÀrxÀ
cÀrxÀ

3,150
{,100

euÀrErDÀDE ver,on unrrÁnro VÀIOR

L57 ,
{10,

00050 T'NIDÀDE s,300

vÀroR roTÀt R§ 1L .447 ,50

hp!€sê: À C SILVÀ COMERCIO DE GEIIEROS EIRELI,' C.N.P.,r. n" 39.326.153/000L-69, €stabê1ecidâ à ?lav€ssa ,rosé Pie, UMrizaI, B€IêE
PÀ, (91) 992A9-2575, Eêpr€sêntada nêstê ato IE.Lo S!(a). ÀLTREDO CRISTIàNO DÀ SILVÀ, C.P.8, n' A07.769.222-20, R.G. n" 4027883

2L2,OO

ITEM

00040

TOTÀJ.
00001

00017
00029

UNIDÀDE

UNIDÀDE

cÀrxÀ

UNÍDÀDE
T'NIDÀDE

100.00

100 . 00
100 . 00

30.00

vÀr.oR ToTÀr Rs a2 .620 ,00

Enpresa: DISIRIBUIDORÀDE frÀrERIÀr ESPORTIVO CÀRVÀI.AO EIRELI; C.N.P.ar. n' 10.840.60L/O0OL-27, estabelecida à tw flanklin
dê
mêaêzêa, São Joao, Bê1éÀ PÀ, (93) 98191-3995, rêprêsêntâdr nê8tê âtô PêLo Sr(a). MÀRCELO CÀRvÀiltO CÀR\,ÀLIIO RIBEIÀO, C.P.F.
nê
003.200.,132-07, R.G. n' 6176312 Pc pÀ.

E-mail: licitaprh@gmail.com
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D€ êêrdas plastiêâs *rA çn Á

vÀroR TorÀr R$ 194,00

Erq)rêsa: BoJo BRÀsrl rlDusrRrÀ E coMERcro DE ÀRTrGos TExrErs ErREr,r; c.N.p.J. n" oz.3BB.667/ooor-52, êstabêrêcida à Àv,Jacinto
caetúo PiGnta, Parque Industlir Sâo Sebastiâo do Paraíso MG. (35) 93558-8001, rêprêsentada nestê ato pelo Sr(a) - Her,to oIzÀRó
EILEO/ C.P.E. n' 551.759.456-53, R.G. n" 4227376 SSp !,!c.

rrEM DEscRrÇÃo/EspEcrErcÀçõEs
00051 r,ÍÀscÀRÀs ou nnoraçÃo DE TEcIDo - MÀrca.: B MASK

t,NIDÀDE
I'NTDÀDE

QUÀNTIDÀ"DE
10, 000 . 00

vlr.on uxttÁnro
2,0o0

VÀIOR TOTÀÍ,
20 . 000, 00

VÀIOR TOTÀJ, R§ 20.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA. DA VALIDADE DOS PREÇOS

--.. presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE
não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema
Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. '

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados. e se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis
pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

Parágrtfo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
conclições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fomecimento não prejudique as obrigações assumidas com o
Contratante.

E-mail: licitaprh@grnail.com

CLÁUSULA TERCEIRA. DA UTILIZAÇAo DA ATA DE REGISTRo DE PREÇoS

-'rderá 
utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

Ylunicipal que não teúa participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde
que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida à ordem de classificação.
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orgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de

clÁusur.A eUARTA - Do LocAL E pRAzo DE ENTREGA

O recebimento, o local e o pÍazo de entrega dos bens deverão ocoffer de acordo com as especificações
contida na ordem de compra, não podendo ultrapassaÍ o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27
do Edital em conformidade com a Lei8.666193 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA. Do PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal),
'iiscriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos

-rateriais 
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal

emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta
atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem
bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oÍiciais" antes do pagamento a ser efetuado ao
FORNECEDOR, para verificação da siruação do mesmo, relativamente às condições exigidas na

contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao credito eventualmente

. :istente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a ta;xa de atualização financeira devida pela
contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fomecimento.
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM:IxNxVP

Onde

E-mail : licitaprh@gmail.com
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N : número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP : Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX: percentual da Taxa anual :6"/o
I: Índice de compensação financeira, assim apurado:

" .àr{ll, Á-d&w

s tP4( 

o€

â1fi8l1"i,.

'grUNlC

\É

1: 1T)í100) _ I:(6/100) _ I:0,00016438
365 365

à
aÀ
tlJ n-ú,'{.6. Als

*
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota FiscaVFatura, após

CLÁUSULA SEXTA - DAS CoNDIÇÓES DE FoRNECIMENTo

Ée
§

A entrega dos produtos só estará caractenzada mediante solicitação do pedido do bem.

'-; fomecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efenrados durante a vigência desta Ata, mesmo
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SETIMA. DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n" 912021-261002,
a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fomecedoras as

segrintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa
licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1"Â (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10%o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. recolhida no
prazo máximo de l5 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

YIf - multa de l0oÁ (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicaçào
oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução
parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não

celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

E-mail : licitaprh@gmail.com
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aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores
da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA. Do REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A- Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei
.-'8.66611993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou em razáo de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente regisffado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fomecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fomecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores,
visando igual oporhrnidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante

-_ rderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, conÍirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fomecimento;

II - Convocar os demais fomecedores, visando igual opornrnidade de negociação.

Parâgrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrataçáo mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA . DAS CONDIÇÔES DE RECEBIMENTo Do oBJETo DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

E-mail: licitaprh@gmail.com
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técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao
designado pela contratante.

*

Parâgrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas Íiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para et-eito de posterior verificação da conformidade do material
com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - DeÍinitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüe1te
'-eitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco)

\-1as úteis apos o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRo DE PREÇoS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

o A pedidoo quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior;
- o §eu preço registrado se lornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do material.

o Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a rctirar, no pÍazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços;
- caracteizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

o Automaticâmente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fbmecedores registrados;

---'F{üãiffiõ'ifo-Hiõ"
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de Registro de Preços e inlbrmará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA AUToRIZAÇÃo PARA AQUISIÇÃo p EMISSÃo DAS
ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela
conffatante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento. total ou
parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DoS ACRÉSCIMoS E SUPRESSÔES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados,
--"ratrtitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25o/o (vinte e cinco
por cento) de acordo com o § l" do art. 65, da Lei n'8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e
na razáo dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial. a critério
da Administração, considerando-se o disposto nct parâgrafo 4'do artigo 15 da Lei n'8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DoS PREÇoS E ITENS DE FoRNECIMENTo

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de
Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12
' loze) meses. contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS oBRIGAÇops uo FoRNECEDoR

A empresa fomecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e
prejuízo das decorrentes das norrnas, dos anexos e da natureza da atividade. 

r

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DAS oBRIGAÇÕos oI CoNTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

tP4(
os

rl-
*ú
e As6'

i PAFF
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a
efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebirnento Definitivo;

-
E-mail: licitaprh@gmail,com
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CONTRATANTE

ADALBÊRroDE §:ffi'^1|i;i8ll,1:l;l
JESUS DtNtzt6121v22253

DlNlz:6.121 5422253 Dâ&sr 202r.r 2.07 r6:51 :47

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações

cLÁusuLA DÉcrMA snxrA - DAS DrsposrÇôrs rrxars

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços no 912021-261002 e a proposta da
empresa classificada em 1o lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis n"s 8.666/93 e 10.52a12002 e demais noÍnas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante,

--,arágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de PRAINHA. com

xclusão de qualquer outro

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o pÍesente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

PRAINHA-P4,06 de Dezembro de202l
FUNDO MUNICIPÂT
PARA GESÍAO DA
MOMMENTACAO
DO5
R:30104361000149

C.N.P.J. n" 10.822.67 21 0001 -36
CONTRATADO A C SILVA COMERCIO

DE GENEROS

EIRELI:393261
69

su

Assinado de forma digital
poTACSILVACOMERCIO

,§qI'
,s
t{

A H*
o.

\

*

c
âtc

A DE JESUS DINIZ
C.N.P.J. n" 26.033.84010001 -44

CONTRATADO
N DAMASCENO
LTDA: I 082 2 67 21oo t ili$H*rii#rffi$;.#[rfl.:r,

N DAIA6SCENO - LTDA

êqnn

DE GENEROS

53OOO1 EIRELI:393261 s3oOOl69
Dados: 2021-1 2.06
1 4:31:56 -03'00'

A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI
C.N.P.J. n' 39.326.753/000 I -69

CONTRATADO

ffi
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DISTRIBUIDORA DE MATE,IUAL ESPORTryO CARVALHO EIRELI
C.N.P. J. n" 40.840.60 I I 0001 -27

CONTRATADO

BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS EIRELI
C.N.P.J. n' 07.388.667 l000l -52

CONTRATADO

HELro DrzARoffi[f#;:t8'
FILHO:55 1 7s9 ffilr,,,,.rur.
45653 Dados: 2021.12.06

10:16:04 -03'00'

el 51q1 s,r r eeqaâ4pÁ",Jt
DE MATERTAL 3i:+li§,il"* *
ESPORTIVO MATTRIaLÉsponnvu

CARVALHO cARvÀLHo

EIRE:40840601 o 3$:'jilf:;r::3' "
00127 lr:a8:5s-o3oo'

Assinado de forma
MARIA DE digitat por MARTA DE

FATIMA DA SILVA FATIMA DA SILVA

PIRES:9681 8l 072 PIRES:e681 810724e

49 Dados:2022.1 1.06'- 
16:32:21 {3'00'

DAVI XAVIER AssinadodeÍorma

DE 
digital por DAVI XAVIER

M o RA E s :43e5 §:#::;1?;i:'j "'
0175253 l6:34:51 -03'oo'
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