Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo —
CNPJ n°. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Braulio de Andrade Junqueira, 795 — Centro
Aramina — Estado de São Paulo
aramina.sp.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 103/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 06/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022
EDITAL N° 06/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2022
Registro de Pregos para Fornecimento Parcelado de REGISTRO DE PREÇOS P RA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COM AS RESPECT! AS
QUANTIDADES E VALORES DESCRITOS NO TERMO DE REFER NCIA (ANEXO ).
Aos oito dias de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois) , nas dependências da Secr taria
de Administração, Fazenda e Planejamento, situada na Rua Dr. Braulio de An rade
Junqueira, 795, Centro, na cidade de Aramina, Estado de São Paulo Telefone (16) 7527000, CEP 14.550- 000, 0 MUNICÍPIO DE ARAM1NA — SP, pessiaa jurídica de I. ireito
público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.323.474/0001-02, através dr sua
Prefeita Municipal, Srta. MARIA MADALENA DA SILVA, nos termo do artigo 15 ia Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propo tas apresenta as no
PREGÃO PRESENCIAL NI' 06/2022, para REGISTRO DE PREÇO , por delibera .ão da
Srta. Prefeita Municipal, homologado em 07 de fevereiro de 2022 e publicada no Diário
Oficial do Município, resolve Registrar o preço da empresa com prego mais vantajo o, por
item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presenci4 aquelas enu ciadas
abaixo e nos seus respectivos itens que se segue:
Itens 25, 26, 51 e 69 : SOS ENCANADORES LTDA, CNPJ: 31.266.542/0001-3, com
sede na Rua Dr. José Ferreira de Azambuja, 672 — Vila Nova, Porto Ferreira SP —
CEP: 13.660-166, representada neste ato, por seu representante legal, Sr M RCOS
LOURENÇO ABACHERLI, portador da cédula de identidade RG n° 21.408.36-X e
CPF/MF n°. 142.112.578-11.
1 —OBJETO:
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos rodutos
especificados no Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Pres ncial n°
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06/2022, que passa a fazer parte integrante dessa Ata, independente ente de transcri ão,
conforme abaixo:

25

10

UN

CAIXA DE DESCARGA CARAMELO

ALUMASA

R$ 43,90

PREÇO TOTAL
R$ 439,00

26

20

UN

CAIXA DE DESCARGA BRANCA

ALUMASA

R$ 41,83

R$ 836,60

51

100

UN

LONA BRANCA E PRETA 4X1,40 M2

SOS

R$ 63,64

RS 6.364,00

69

2

UN

PIA GRANITO B.INOX 1,50 METROS

MGU

R$ 320,14

R$ 640,28

ITEM QDE. UND

DESCRIÇÃO

MARCA

PREÇO UNI-

TAM
i

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 8.279,88 (OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REA' 3 E 01TENTA E OITO CENTAVOS).

2 —VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, con ados
da assinatura da mesma.
2.1 — Nos termos do art. 15, § 40, da Lei n°. 8.666/1993, e do art. 7° do Decre o n°.
7.892/2013, o Município de Aramina não está obrigado a adquirir exdusivamente po intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela e tejam
registrados, podendo adotar para tanto uma licitação especifica, assegurando-se, t

avia,

a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
3 —CONTRATO
3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serã celebrados contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.
3.2. 0 Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, "caput" e § 4°, da Lei 8.666/93.
4 —PREÇOS
4.1. Os pregos ofertados pelas empresas signatárias da presente Aa de Registro d Pregos
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constam do "Demonstrativo de Propostas Vencedoras", em anexo a essa Ata.
5 — CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 — As condições de fornecimento á contratada por parte do Município serão feitas através do Departamento de Compras através da emissão de Ordem de ornecimento.
5.2 —As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou encaminhados por fac-símile.
5.3 —A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias contar da orde de
fornecimento emitida pela Administração Pública Municipal, no Setor d Compras ou eenoutro endereço a ser designado pelo Município.
5.4

— Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento

do produto desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecirnento, conforme pre/
visão do Edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ma.
5.5 — Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as +pecificações ou condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos:
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
b)

em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação

de irregularidade seja posterior à entrega.
5.6 — A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções
previstas por inadimplemento.
5.7 — 0 Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no marcado,
de forma a comprovar que os pregos registrados permanecem compatíveis com os nele
praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição
5.8

- A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extraju icial deverá comprovar

o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/ xtrajudicial sempre que

Prefeitura Municipal de Ara ina
- Estado de São Paulo —
CNPJ n°. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 — Cent o
Aramina — Estado de São Paulo
aramina.sp.gov.br
solicitado pelo responsável pelo acompanhamento e recebimento dest Registro de Pr gos
e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrado judicial, comu icálo imediatamente, por escrito.
6 — REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PR COS

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicament , em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços r gistrados nesta Ata.
6.2. Os pregos registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual reduçã dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cab ndo
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado po motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos pregos aos valores praticados pelo mercado.
6.4 — 0 Registro de determinado prego poderá ser cancelado, nas seguintes hipót ses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Regis ro de
Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem ju tificativa aceitável;
c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, s m justificativa aceitável;
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tor ar superior ao praticado no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente justificadas;
f)

quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrit , comprovand estar
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impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;
6.5 — A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas
alíneas "a" a "e" do item anterior, sera formalizada em processo próprIo e comunicade por
correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditó .io e a ampla defesa
no prazo de 05 (cinco) dias Citdis.
6.6 — No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o prego registrado.
7 — FISCALIZAÇÃO
7.1

- Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscaliza-

ção rotineira do objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento
de todas as especificações e prazos de entrega.
7.2 — Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo
entregue fora do prazo estabelecido.
7.3

— As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas

ao Departamento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providêncas necessárias, ou até mesmo, quando for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeita Municipal para a
aplicação das penalidades previstas.
7.4 — Aplicam-se a esta Ata de Registro de Pregos e aos contratos decorrentes as sanções
estipuladas nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, que a DETENTORA dec ara conhecer integralmente.
7.5 — No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a colvalidagão em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Pregos, sem Dreju izo
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da aplicação das demais cominagões legais.
7.6 — No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão d sta Ata de Reg stro
de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
8 — CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
8.1

— Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento

da Ata de Registro de Pregos ou não-aplicação de sanções, os inadimrlementos deco Tentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:
a) Greve geral;
b) Calamidade pública;
o) interrupção dos meios de transporte;
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei
n°10.406/2002).
8.2 — Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela oontratada.
8.3 —Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o
fato deverá ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência.
Caso não seja cumprido este prazo, o inicio da ocorrência sera considerado como tendo
sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso
fortuito ou de força maior.
9 — RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

çoç,
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9.1. Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional
Programática a seguir estabelecidas:
02. 06.00 SECRETARIA DE OBRAS-INFRA, TRANSPORTE, AGRICULTURA, PEC E
MEIO AMBIENTE
02.06.50 SERVIÇOS URBANOS
15.4520285.2186 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
VÍNCULO: 01
10 —FORO
10.1 — Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente
Ata, fica eleito o Foro da Comarca de lgarapava — Estado de São Paulo.
11 —CÓPIAS
11.1 — Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:
a) 02 (duas) para o Município;
b) 01 (uma) para a empresa registrada;
c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICiP10
DE ARAMINA-SP, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Srta. MARIA
MADALENA DA SILVA epllo(s) Sr.(s)

MARCOS LOURENQO ABACHERLI
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Aramina, 08 de fevereiro de 2022.
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Prefeita Municipal
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LTDA:31266542000134

Assinado de forma digital por SOS
ENCANADORES
LTDA31266542000134
Dados: 2022.02.10 14:55:05 -0300'

MARCOS LOURENÇO ABACHERLI
SOS ENCANADORES LTDA
Representante legal da Detentora
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARAMINA/SP
CONTRATADA: SOS ENCANADORES LTDA
ATA N°(DE ORIGEM): 08/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIA DE
CONSTRUÇÃO.
ADVOGADO (S)/ N° OAB: HELVIO CAGLIARI — OAB/SP: 171.349
Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do E tado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrôni
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias dias manifestagô s de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema d Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução rO 01/2011 do TI ESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que v erem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicado no Diário Ofi al do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Cont4s do Estado d São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 70, de 14 de jan iro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme egras
do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas o modulo eletrônico do "Cadastro eorporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previ os no
artigo 2° das Instruções n° 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Ca astral"
anexa (s);
d) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atuali ados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequent publicação;

b) Se foro caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, xercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Aramina, 08 de fevereiro de 2022.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA D SPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE PELO CONTRATANTE / ORDENA
DOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 144.386.268-11
E-mail Institucional: governo@aramina.sp.gov.br
E-mail pessoal: mariamadalena2021@gm4cop
Assinatura: vv)

0 Eke, 7W-1

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE:
Pela contratada:
Nome: MARCOS LOURENÇO ABACHERLI
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 142.112.578-11
E-mail Institucional: financeiro@sosencanadores.com.br
E-mail pessoal: financeiro@sosencanadores.com.br
Assinatura:
SOS
ENCANADORES
LTDA:312665420
00134

Assinado de forma digital
por SOS ENCANADORES
LTDA:31266542000134
Dados: 2022.02.10
14:55:26-0300

11/02/2022 06:54
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Assunto

RES: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA ASSINATURA

De

<danie12_queiroz@hotrnail.corn>

Para

<financeiro©sosencanadores.com.br>,
<licitacao@aramina.sp.gov.br>

Data

2022-02-10 15:10

ncic,u.6a

• A.R.P. 08.2022 - SOS ENCANADORES - R$ 8.27988 - 08.02.2022 - 08.02.2023_ assinado DIGITAL. df(-280
KB)

Boa tarde Ana Laura,

Sou Daniel da Empresa SOS Encanadores e conforme solicitação abaixo estou encam nhando documento da Ata
de Registro de Preços assinada digitalmente.
Solicito que qualquer outra informação nos retornar.

Att

Daniel de Queiroz
SOS Encanadores Ltda

Mensagem original
De: P.M. Aramina - Setor de Licitações <licitacao@aramina.sp.gov.br> Enviada e
fevereiro de 2022 13:56
Para: financeiro@sosencanadores.com.br
Assunto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA ASSINATURA

terça-feira, 8 de

Prezados,
Segue anexa ata de registro de preços para assinatura.
Favor conferir todos os dados e encaminhar por assinatura digital.
Caso não a tenha, favor encaminhar via SEDEX para o seguinte endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA - AOS CUIDADOS DO SETOR DE LICITAÇÕES RUA BRALLIO DE ANDRADE J QUEIRA,
— 795 CENTRO ARAMINA - SP
CEP: 14550-000
0 prazo para envio é de até cinco dias, contados do envio do presente, sem préjuizo das sançõe cabíveis.
At.te,
Ana Laura.

Setor de Licitações
Rua Braun() de Andrade Junqueira, n 2795 - Centro
CEP: 14550-000
Tel: 16 3752-7002
Aramina/SP

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
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