
FURA MUNICIPAL DE P T l M

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09812022

PROCESSO masmnvo morrªm. Nº 29312922
PREGÃO (ELETRomco) nº asezezz - ReersrRo DE PREQOS
EDITAL Nº carrzczz

A PREFElTURA MUNICIPAL DE POTIM, Estado de  São Paulo, Pessoa Juridica de  Direito Público, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 65.942.855/0061-20, com sede na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, na cidade de Potim,
devidamente representada por sua Prefeita Municipal, ERiCA SOLER SANTOS DE OLNEiRA, portadora da  cédula
de identidade RG nº 28.111,140-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 266.064.008—48, brasileira, casada, residente
e domiciliada nesta cidade, na Rua Antônio de Oliveira Portos, nº 485 - Apartamento nº 91, Bairro— Centro, doravante
designada PREFEtTURA, e a empresa. abaixo rotacionado, representada na forma. de  seu estatuto social, em ordem
de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para
Registro de Preços, nos termos das Leis 856611993 e 1852012002, do Decreto Municipal nº 54312010 e 54912010,
bem como do editai de Pagão nos autos do  processo em epígrafe, mediante condições e ciáusuias a seguir
estabelecidas.

DETENTORÃ:

Denominação: LUiS CLAUDlO JANUÁRlO 1839028386?
Endereço: Av Geraldo de Oliveira Portes Nº 1 .,115 Bairro1Víta São Pedro Potim- S P -  CEP: 21. 525—066
E—maii: rehelenasicªhotmaimom Tei... (12) 9.9658—5410
CNPJ: 26.962.661l0001-91
Representante Legal: Lois Cláudio Jarroário
CPF: 1833028386? RG: 283385954

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. A presente licitação tem por OBJETO: REGlSTRO DE PREÇOS PARA-FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO
DE SERwços DE SONORiZAçÃo DE DIVULGAÇÃO“ oE noricms E ANÚNCtOS Em CARRO DE som,
CONFORME Temo DE REFEREecm E Dennis ANEXOS oo sor-m..

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - DIVULGAÇÃO COM CARRO
DE SOM HP R$ 62,09 R$ 55.800,00

_VALOR TOTAL-: ' R$ 55.800,90

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA
2.1. Prazo de execução dos serviços: imediato, a contar da data de recebimento da Ateorização de Fornecimento
(pedido e empenho).

2.1.1. Execução dos serviços será parcelada de  acordo com o indicado na autorização de  fornecimento, em
dias úteis e em horário de expediente: das 08 (oito) às 17 (dezessete) horas, correndo por conta da Contratada as
despesas com combustível, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
atendimento
2.2. A(s) Amorizaçãqões) de Fomecimento expedidas) apos a. assinatura oaAta. de Registro indicarátão):

a) o nome, sobrenome e cargo do responsávei paia. Ordern;
b) o email e telefone (fax) do  setor, para confirmação do  recebimento d a  Ordem pela Contratada;
c) o item e a quantidade solicitada;
d) a data da  expedição da Autorização de “fornecimento;
e) o prazo de inicio de execução dos serviços (data e horário).
2.2.1. A Contratante expedirá por meio de e—mail eletr oficio eros; tax à Comet-ada & Autorização de Forneci—

nfi b' Or
no prazo de 01 dia útil , sob pena de  decair do  direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital.

2.2.2, Em caso de  possivei atraso na. execução do objeto por fato superveniente a vontade da  Contratada, a
Contratada deverá solicitar, por escrito, no. prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do  prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entmga por igoat periodo-. Cao & Contratada não cumpra o
prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser—ine-á aptioaoa a muita de 6,5% “(zero viremia cinco
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por  cento) ao dia, sobre o valor total do empenho, por dia de  atraso na entrega do  objeto, até o 15º (décimo quinto)
dia. Após esse período, a contratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
2.3. Constatadas irreguiaridades no objeto, esta Prefeitura Municipai, sem prejuizo das penalidades cab iveis, poderá:

a) se disser respeito a especificação, rejeita-io no todo ou  em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação., sem preioizo das perraiidadec cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-ta. em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de  02 (dois) dias, contados da  notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;

bxi) na hipótese de complementação eloa incorreções a Confiram deverá complementar eloa cor-—
rigir em conformidade com a indicação d o  Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, coroados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA —— VIGENCIA
3.1. O prazo de  vigência desta Ata de  Registro de Preços e de 12 meses, contados a partir da assinatura da mesma.

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (TRINTA) dias a partir do  recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (Portaria
CAT nº 173/2009) devidamente atestada pela responsável do Setor de Solicitante de por meio de cheque nominal ou
em conta corrente indicada paia empresa contratada.

4.1.1. Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do  contrato, relatório dos serviços,
quantidades, preços unitários e o valor totai.

4.1.2. Quando for constatada queto uer inegutandade na Nota FiscaiiFatura, será imediatamente solicitado ao
contratado, carta de  correção, quando couber, ou  ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta
Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; __

4.1.3. Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontada, a partir da data da sua apresentação.

CLÁUSULA amarra - nomeações orais) oeremoms;
' 5.1. Fomecer, nas cond ições previstas no Edital do Pregão Nº 052/2022 e nesta Ate, o objeto deste ajuste.

5.2. Refazer, na fauna e no prazo ajustado, após notificação, a execução em desacordo com os termos ajustados.
5.3. Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.
5.4. Manter durante toda a vigência deste- Regietro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, to  -
dasas condições de  habilitação e qualificação exigidas na ticiteção.

CLÁUSULA SEXTA — OBRIGAÇÓES DA PREFEITURA
6.1. Cumprir o prazo fixado para reaiização do pagamento.
6.2. indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
6.3. Permitir acesso dos funcionários daDETENTQRA ao iocai determinado a execução: dos, serviços.
6.4. Comunicar a. DETENTORA sobre quaiqoer irreguiaridade na execução dos serviços.

CLÁUSULA saum. - SANÇÓES
7.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da  sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de  entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar o u  fraudar na execução do  contrato, comportar—se de modo inidôneo ou  cometer fraude
fiscal, ficará soieito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520l92-
7.2. O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo
78, d a  Lei Federal nº 8.666, d e  21 de  junho d e  1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desdejá,  a
DETENTORA a rescindir, unilateralmente, esta Ata, independentemente de  interpelação judicial, sendo aplicável,
ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma iegai, no caso de inadimplência, E ainda será aplicada multa
d e  10% (dez por  cento) sobre o valor da contratação.

7.2.1. Em caso do possivel atraso na execução do objeto por fato superveniente a vontade da Detentora, a
mesmo deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2“ (dois) dias úteis antes da data finai, contados do prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação d o  prazo d e  execução por igual período, ou  seja, por  no máximo mais 5 dias
úteis. Caso a Detentora não cumpre o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-Ihe—á
aplicada a muita de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao dia, sobre o trator do(s) item(ns) soiicitado(s), por  dia de
atraso na entrega do objeto, até o tãº (décimo quinto) dia útii, quando será devida a muita peios dias de atraso soma-
da a sanção de rescisão unilateral e muita previstano item 13.5. do Edital.
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PREFEYURA maior:-BAL E '

CLÁUSULA OiTAVA - no CANCELMEMTG oo PREÇG REGISTRADO NA ATA
8.1. Assegurados o contraditório e. a. ampla defesa, o. fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado
quando:
8.2. Descumprir as correições cia. Ata (ie Registro de Preços;
8.3. Recusar—se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivaiente, no prazo estabeiecido por esta Prefei—
tura Municipat, sem justificativa aceitava;
8.4. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àquele praticados no mercado;
8.5. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Fábrica, nos temos do artigo 87, inciso N,
da  Lei Federat nº 8.666, á-e21 deiunho de. 1993;
8.6. For impedido cie ticitar' e contratar com a Aámênrstraçãc nos. terrace do artigo Tº de Lei Federer nº 10.529, de 17
de julho de 2002.
8.7. Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitam cancelamento de seu 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.
8.8. Os fornecedores incluídos na Ata. de Registro dePreçoe ectarãe— obrigados aíomecer, nas condições estabeleci —
das no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.

CLÁUSULA NONA - msposrçôras GERAlS
9.1. Considera—se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o , . - ;_
com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);
9.2. A existência de preços registrados não obriga 3 PREFEITURA a firmar as contratações que dates poderão advir.

CLÁUSULA DÉCEERA -— FORO
10.1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de  Preços e o Foro d a  Co—
marca de  Aparecida.
10.2. Nada mais havendo a ser deciarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, tida e achada conforme, vai
assinada pelas partes.

“Potim, 03 de outubro de 2022.

JMJ“ %

ERICA soLER SANTOS os our/arm
PREFEITURA nomeiam. DE Perm

DETENTORA:

LUIS CLÁUDIO JANU
CPF Nº 183.902.838-67
LUIS CLAUDIO JANUÁRÍO 1839028386?
CNPJ Nº 2938256110001-91

TESTEMUNHAS:

Mía-a Efa—ib á/MW / Á

PraçaMiguel Corrêa cia aaa, Nº Mi —— cam - emigra? - CEP' 12.52e- _ . . - . — . -



_ CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANALOGOS

CADASTRO DO RESPONSAVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNlCIPAL DE POTIMY

DETENTORA: LUIS CLAUDIO JANUÁRZO 18390283867
ATA DE REGlSTRO DE PREÇOS Nº: 09812022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA “FUTURA E EVE-mkt. PRESTAÇÃO DE. SERVÍÇOS DE
SONORÍZAÇÃO DE DÍVULGAÇÃO DE NOTÍCÍAS E ANÚNCÍOS EM "CARRO DE SOM .

. _ Erica Soter Santos de OliveiraNOME

CARGO Prefeita Municipal

RG Nº 233113495 ?
ENDEREÇO (*) . Ptaça Miguel Conêa dos Ouros, nº 101, Potim/SP

TELEFONE ' (12) 3112.9290
E-MAIL . gabinete©potim.s.p.gov,br

RESPONSÁVEL PELO ATENDÍKENTO A REQUISIÇOES DE DOCUMENTOS DO TCESP

NOME ªRaphaeta Caroline Pedroso Abrantes
CARGO Secretááa de Ad ministração
ENDEREÇO COMERCML BO . - º .ÓRGÃO/SETOR Praça Miguel Correa dos Ouros, n 101, Pºtim/SP

TELEFONE E FAX (12) 3112.9200

E-MAIL » gabinete©potim.sp.gcv.br

Potim, 03 de outubro de  2022.

RESPONSÁVEL: . ª
q 2 E ) Á Ã Á  ) A , %

EMCA SOLER SANTOS DE CLI-VERA
PREFEITURA numerar. DE Perm

Praça ªgua] Canªa das Gatas, Nº 391 -— Cam: - PMSP —- CEP 12523093
- —  . . - - -



PREFETTURA MUNZCTPAL DE. EOT;
CONTRATOS ou ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

TERMO DE etENcm E DE NoTtcAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEHURA MUNICTPAL DE POTTM
OETENTORA: LUIS CLAUDIO JANUÁRIO 1839028386?
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 998/2022
OBJETO: REGISTRÚ DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN'RIAL PRESTAÇÃO oE SERVIÇOS DE
SONORtZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO OE NOTT'CTAS E ANÚNÇTOS EM CARRO DE SOM.

ADVOGADO(S):

Na quatidade de Contratante e Contlataáo, respectivamente, (fº Temo acima identificado, e, cientes do seu

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, demo-nos por
CIENTES e NOWFBADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até juãgamento final e sua

publicação e, se for o caso e de nosso interesse,, para, nos prazos e nos temas legais e regimentais, exercer O

direito. de defesa, interpor recursos e O mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de  que to dos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,

relativamente ao aiudido processo, serão p'ubíãcados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte

dO Tribuna! de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 96 da Lei Complementar Estadual “nº

709, de 14 de janeiro ate 1993, “criando-se, & partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Potim, 03 de outubro de 2022.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEiRA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

gim C/aad/á ªínda/«(O
LUIS OLÁumO JANUÁRTO &.a
LUÍS CLAUDTO JANUÁRK) 1 67
CÓNTRATÃDÁ

Fªçª ªlªgáªªgªêª dºs ªi:-331565, Nº ªªi“ omg - EW -— CEE 1152514393
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