Fls.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CNPJ:

03.783.859

Ass.:-

IATEÍ/MS

7-O2

aTÂ DE REGTSTRO DE pREçOS
Modalidade: Pregao

Presencial

1{o

3qs

#-

004/2022

Número/ Ano:

L2 12022

Processo Administrativo t{o 030/ 2022

validade da Ata 12 (dozê) Meses
Aos 25 de abril de 2OZZ, na sede do Município de Jateí-MS, situada na Avenida B€rnadete Santos Leite no 382,
Cenüo - lateí - MS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Eraldo Jorge Leite, brasileiro, portador do
RG n.o 1,+40006 SSP/MS e CPF/MF n.o 049.051.991-15, residente e domiciliado na Avenida Bernadete Santos Leite,
382 - Centro, neste Municipio; e do outro lado as empresas a seguir desúitas e qualificadas:

SANÍOS E JESUS LToA CNPJ: 20.211.487/0001{9
Roprosoírlsda poc EOINEI DOS SANTOS CPF: 794.475.971-49
Endsreço: AV. WEIMAR GONCALVES ÍORRES no: 415 Baiío: VILA PROGRÉSSO415 Cjdado. JATEI/MS Cop:79720000
MÂRCIANO & FERNANoES LTOA CNPJ: 13.704.097/000165
RêpíGentadâ po.: ANORE LAERTE MARCIANO cPF: 608.024.13í-53
ÊndêÍoço: RUA JOçO BATISTA RIBEIRO n.: 194 BalrÍo: BAIRRO RESERVA 3/1194 Cidado: ANGELICÁJMS C€p:79785000

Nos termos da Lei no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Leí no. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (codigo de
Defesa do Consumidor). Lei Complementar n" 123 de 14 de Dezembro de 1996,e Decreto Municipal no 2812014,

subsidiariamente, pela Lei Federal no.8,666/93 e alteraçôes posteriores todos íepresentados conforme documento
de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão êxarada e
HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial no 12/2021,consoa nte as sequintes cláusulas e

condições:

PRIMEIRA

DO OBJETO

REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIçÃO DE MATERIAL DE CONSTRUçÃO CIVIL
(AGREGADOS), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM ENTREGA
FRACIONADA E OBEDECENDO AS CONDIçOES DESTE EOITAL E TERMO DE REFERENCTA, ONDE CONSTAI-1 A5
DEMAIS ESPECIFICAçÕES DO OBJíO.

SEGUNDÀ. DA VALIDADE DOS

-l

A presente Ata de Registro de Preço terá validade por

l2

Meses, a partir da sua assinatura.

Durônte o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Jateí, não será obrigada a firmar as

contratações que deles poderão advlr, facultando-se a realização de licitação espêcífica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições,

Poderá utilizôr-se da Atâ de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem e, respeitada no que couber, as condições e âs regras estabelecidas na Lei no 8.666/93 e Dêcreto
à utiliza çã o do Sistema de R eg ist ro de Preços.
Municipal no 008/2020, re la tiva

s

cúusulá euARÍA* Dos PREços
O pÍeço ofertado pela(s) empresa(s) signataria(s) da presente Ata de Re9 istro de

abaixo,
Lote

de acordo

com a resPe

é o especificado na tabela

assificação

1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AG

Avênlda B€rnadôlo Santos Lêitê

no 382 -

Cenlro - Fonei (67) 3465 - í 133 - Jâloi - MS

q
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A.ss.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEí/MS
CNP.,;

03.783.859/0001-02

',3,704.09710001-65

3725 MARCIANO & FÊRTIANDES LTDA

Códig'J
18053
18052
603
18055
888
5954

ulde

o€cÍj9ãu

ARÊIA FINA
AREIA GROSSA

CIMENÍO SACO 50KG

ETRO CU

RIO PARAN

d00,000ô

59.0000

23.600.00

ETRO CU

RIO PARAN

400,0000

109.6000

43.840.00

UNIDADÉ

CSN

34,4800

55.168.00

74,0000

44.400.00

0.ô500

5.200.00

0.s700

3.420.00

,ETRO CUt PEDRÉIRA

PEDRA BRIÍA N'O1

60ô,

600.0000

TIJOLO 8 FUROS

IJNIOAOE

CERAMICA

000

TTJOLO MACIÇO

UNIDADÉ

OLARIA SA

0c0.

TOTAL DO VENCEDOR

20.21r.4S7i0001ó9

960 §ANTOS E JESUS LTOA

Côdlgo

Unidâdê

Oecrtção

lúâ16â

{EÍRO CUI DEOOAPOL

18054

CASCALHO

18056

COLUNA PRONTA 7X27CM {BARRAS OE 6M)

175.628,00

GERDAU

UNIOAOE

Qtde

Valoí Unii.

Total

500,0000

117.'t000

58.550.00

100.0000

158,7000

15.870.00

TOTAL DO VENCEDOR

74.420,00

Em cada fornecimento/serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições

constantes do Edital do Pregão, que a precedeu e integrô o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento/serviço, o preço unitário a ser pago é o constônte da proposta apÍesentada, no Pregão que

originou essa ata, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

cúUÉqtl-Qurura-Do

LQcAL E PRÁzo D§ EI{TREGA

Em cada fornecimento/serviço, o prazo de entrega será acordado pela unidade requisitante, não podendo, todavia,

ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas corridas da íetirada da ordenr de fornecimento pelo fornecedor.
CúUSULA §EXTÂ. DO PÀGAUENIO

Em todos os fornecimentos/serviços, o pagamento será íeito por crédito em conta corrente fornecida pela
contratada após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada e aprovada, pelo Setor competente, para
tanto, a adjudicatária deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondentê, emitida sem rasuras, e em letra bem
legível e constar o numero deste Pregão, bem como o numero do Processo Licitôtório, sob pena da devolução do

documento e produtos,

de acordo com os termos do Edital.

A prestação dos serviços só estará carâcterizadâ medíante o recebimento da ordem de fornecimento pelo

fornecedor

A prestação de sêrviços ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigênciô desta Ata, mesmo

que as entregas deles decorrentes estejam previstãs para data posterior à do seu vencimento.
Os serviços deverão ser prestados e acompanhados da Nota Fiscal ou documento correspondente,

Avenida Bomadol€ Sentos Leite

no 382 - Cênlro

- Fonêj (67) 3465 - ,133 - Jalêi- MS
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CNPJ:

Ass.:

IATEí/MS

J 41

ga

03.783.859/0001-02

Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela,
resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abalxo, a critério da Administração, lsolâda ou

cumulativamente:
Impedimento para registro na Ata, se concluida a fase licitatória.
registro
do
na
Ata
Cancelamento

Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo de até

5(cinco)anos

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos
determinantes da puniÉo ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor
rêssarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base

nosubitemanterior.

Em caso de inexecução parcial do ajustado, o fornecedor estará sujeito ao pagamento de multa correspondente a
30% (úinta por cento) do valor dos produtos não entregues e no caso de inexecução total do ajustado a detentora

da ôta estará sujeita ao pagamento da multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do empenho.

Em caso de atraso no cumprimento dos prazos de entrega, estará sujeita as seguintes multas:

a) AtÍaso de até 10 (dez) dias - multa de 0,250Á (vinte e cinco centésimos percentuais) ao dia.
b) Atraso de 11 (onze) dias a 20 (vinte) dias - multa de 0,500/0 (cinquenta centésimos percentuais) ao dia.
c) Atraso superior a 20 (vinte) dias - multa de 1olo (um por cento) ao dia.
Em qualquer hipotese de aplicâção de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

A aplicação das sanções previstas nesta ata, não exclui a possibilidade de aplicàções de outras, previstas em Lei,
lnclusive responsa bilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração.

f;m

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula 1I da presente Ata e em atendimento ao § 10, aÊ. 28

da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer íeajustamentos de preços.

Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da

superveniência

de normas

CúUSUI} DÉCI''IÀ PRIMETRA -

f

ederais aplicáveis

a espécie.

DO CANCELAMENTO DA ÀTA DE REGTSTRO DE PREçOS

Avênida Bornâdotê Santoa Lêito

no

382- Centro - Fonêi (67)3,165- 1133 - Jatêí - MS

il

3qs

Fls.:

Ass.:-

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEIÍIJRA MUNICIPAL DE TATEí/MS
CNPJ:

03.783.859/0001-02

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pe

ação,quando:

str

laAdmini

a) a detentora não cumprir as obÍigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora não assinar o contíato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de prêços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

e) os preços registrados se aPresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso

do recebimênto, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
h) no caso de ser ignoÍado, ince(o ou inacessível o endereço da detentora, a comunlcâção será feira por
publicaÇão no Diário Oficial do Município, considerando-sê cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da

publicação;

Pelas detentoras, quando. mediante solicitação poÍ escrito, comprovarem estar impossibilitãdas de cumprir as

Ata

desta

exigências

Registro

de

de Preços:

a) a solicitaÉo das detentoras pãÍa cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não

SEGUNDA: DA AUTORIZAÇAO PARÂ AqursrÇÃo E EMrssÃo DAs OR.DEN DE

.

As aquisições/contratações do objeto/serviços da presente Ata de Registro de PÍeços serão autorizadas, caso a

caso,pelof4unicíPio

A emissão das ordens de Íornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente

pelo

autorizados

ç$us.U-S,oÉçrua

TERc-EIBÀ

-

requisitante

órgão

DAs DtsPo§rçÔÊs

rINA§rs

Fica eleito o Foro de Justiça da Comarca de Fátima do Sul/M5, para dirimir dúvidas ou qúestões que não
encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que

dispôe

o art.

109, inciso

l, da Constituição

Federal

Os casos omlssos serão resolvidos de acordo com a Lei r0.520/2002 e alteraçôes, e demais normas aplicáveis.

E, por estarem assim justos ê acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e

f

orma na presença das testemunhas que abaixo, tambem, subscrevem.
Jateí -

t

S,

26 de abrll de

E JESUS ITDA
EDINEI DOS SANÍOS

SANTOS

\A,crl/-"
. MARCIAN O)r,*--s.'l
&
LTDA
FERNAT'IDES
ÀNDRI L.AERIE MARCI,NO

Avênida Bernâd6te Sântos Leite
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TESTEMUNHAS

Adriano Marcos da Silva

Avênida BeÍnadete Santos Leíe

no 382 -

_fr

---..-

03.783.859/000 -02

Rodrigo Félix da Silva

?4q

Cenlro - Fon6; (67) 3465 - 1133 - Jatoi - MS

