
E§TANÜ §S &IO €RÂNDT DO SUL

PRÉFElTURA MUNICIPAL DE 5ÃO JOÃO DO POLÊSINE

ryj§ 4lt*-

-Jâ,}i:;qtJqrr.a
(-olÕi]:e

ÀTADE REGISTRO DE PRE

ÀT?\DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 31/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N' I2I2O2Ü

Aos 15 de dezembro de 2020, nas dependências do Setor de Licitações e Conlratos do

Município de SÃO JOÃO DO POLÊSINE{RS, situado na Rua Guilherme Alberti, 1.631, o

Prefeito Municipai Sr. Matione Sonego, CPF N" 635.948.97A-87, RG n" 1038563233 , nos

termos do art. 15 da Lei n" 8.666193, de 21 de junho de 1993, em fase da classiflcação das

propostas apresentadas no PREGÃO fI-gfRONiCO N" 1212020 para REGISTRO DE

PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em 22 de dezemtrro

de 2ü20, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por

Item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas

abaixo e nos itens que se seguem.

1 . DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA

FUTLIRA AQI'ISIÇÃO DE MATERIAL ELETRTCO CONFORME PREGÂO

ELETRÔMCO 121202A (SRP). parâ o periodo de 12 meses, especiÍicados no Anexo I do

Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N" 121202ü, a fim de suprir as necessidades da Prefeitura

Municipal de São João do Polêsine.
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Empresa Contratada .IORGE ALBERTO SÂENGER SALVANY

CNPJ 42.849.623íü001-69

Endereço R GIL pRArES, 138, 97450-000, CACEQ{.JI, RS

Item Unid Material Quant. \/Ir Unit. Vlr Total

5 rI-
\Jlt REÂTOR 25S Vl VAPOR DE SÓDTO

A.F.P. INTERNO 220 VOLTTS COM
Í^tTÍT^n r^^B^^rT^nItrt\l t(_rf( tr |!-É\r,/{(,1 rt_rft

300,00 56,2* Í 6.86{),0
0



30 TTfl PLAFON FIXA E:27 BAQUE.LITE,
SOQUETE

50,00 4,SS 200,00

31 Un ELETRODUTO CORRUGADO 1 I2'"
COM 5OM ANTICHAMA, AMARELO

50,00 5q 15 2.967,50

Un ELETRODUTO CORRUGADO 3/4",
COM 5OM ANTICHAMA. AMARELO

1ü0,00 ó9,00 6.900,üü

j3 Un I§OLADOR ROLDANA 36136 COM
PRE,GO, PVC

50ü,00 *,63 315,00

35 m CABO DE REDE DE I}IFORMATICA
(DE SIGNAÇÃO AT\ATEL : UTP
4]{24A\N.G 5E CM OU CMX),
CONSTRUÍDO POR VEIAS DE COBRE
SOLIDO BITOLA 24 A1VG ISOLADAS
COM POLIETILENO DE AUIA
DENSIDADE (PEAD), BINADAS EM

QUATRO (4) PARES RELTNIDOS E
PROTEGIDOS POR UIVIA CAPA DE
MATERIAL RETARDANTE A CHAMA
P\íC NA COR AZUL

2.000,00 2,38 4.764,00

Jt) m CABO FLEXTVEL I,5MM TODAS AS
CORES, CERT INMETRO {ABNT NBR
5410)

6,000.00 0.94 § 64ô OO

38 {í1 CÁBO FLEXÍVEL 2,5MM TODAS AS
CCRES, CERT INMETRO ISOLAÇÃO
750 V (ABNTNBR 5410)

6.000,00 1,62 9.720,40

40 m CABO FLEXiVEL 4,OMM TODAS AS
CORES, CERT INL/ÍETRO TSOLÀÇÀO
750 V (ABNT NBR s410)

6.000,00 1i5 20.100,{)
0

i'| m CABO FLEXÍVEL 6,OOMM TODAS ÀS
CORES, CERT INMETRO ISOLAÇÀO
7s0 v (ABNT NBR 5410)

6.000,00 4,00 24.*00"0
0

^Á 
t++ m CABO FLEXÍVEL IO,OOMM TODAS AS

CORES, CERT INMETRO ISOLAÇÃO
750 V (ABNT NBR 5410)

4.000,ü0 7,15 29.6ú0,ü
0

+o m CABO FLEXÍVEL 16,OOMM TODAS AS
CORES, CERT INMETRO ISOLAÇÃO
7so v {ABNT NBR 5410)

1.500,00 9,50 14.25ü,0
0

58 Un CONE,CTOR PARALELO EM 1.000,00 1q5 3.950,00
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ALI]MINIO FLTNDIDO E COM UM ( 1 )
PARÂFUSO COM ARRLIELÁ DE
PRESSÃO E PORCA 13MM
GATVANIZADOS.

65 TT. CONJLTNTO CO\,íPLETO PÂRA
LIGAÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA -
MONOFáSICA - POSTE, 5 METROS

1< ôfr ôôo oç 24.999,5
0

66 Un CONJLTNTO COMPLETO PARA
LIGAÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA -
MONOFASICA- POSTE 7 METROS

25,00 1.199,50 29.987,5
0

67 Un CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE
FiinÍafrn Dr/^ nÀn 

^ ^fE,ivLDU I trt, r v L, rftJLr\ uJ
DISITINTORES

30,00 23,90 717,üA

69 Un Conjunto de intemrptor simples 10 A +
tornada com câpa de acabamento e

parafusos de fixação

30,00 10,05 301,50

Valor Total por Fcrnecedor | 194.268,00
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2 - DO PRAZO DE YIGÊNCIÂ

A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 idoze) meses, a partir da data

de sua assinahra.

Nos tecnos do art. 15 § 4' da Lei n' 8.666193, e do art. 5o, esse Municipio não está obrigado a

adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os

produtcs cujos preços nela estejam regiskados, podendo adotar para tanto uma licitação

especíÍica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, nü caso de

igualdade de condições.

.,,
3 _ CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor da presente ARP será de acordo com valor da adjudicação feita através do

processo licitatório 12751202A - Pregão L" 12/2AZA - Forma Eletrônica.



4. CLÀU§ULÀ OUARTA - DO PÀGÀMENTO

4.1. O pagameato será efetuadc eir até 3ü dias após a entrega do material, contra empenho e

mediante apresentação da Nota FiscaVFatura.

4.2. Ocorrendo afraso no pagamento, os ralores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA

do período, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Arlministração compensará a cottratada

com juros de Ü,5"/s aa mês, pro r*ta.

4.3. O preço contratado é considerado completo e abrange todas as despesas com custo,

kansparte, seglrro e frete, kibutos (impostos, taxas, emolument*s, conlribuições fiscais e

paraÍiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer

rtatuÍeza, acessórios e/ou neçessários à execução do *bjeta conkatadc, ainda que não

especificados no Edital e anexos.

s - cLÁu§uLA eurNTÀ - Do REEeuItÍBRro EcoNÔtltrco - FTNANCETR0 E

DO REAJUSTE

5.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea "d", da Lei n." 8.666-93,

será concedido reequilibrio ecoaômico-financeiro do coâtrato. requerido pela contratada,

desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

6 _ CLÁUSULA SEXTA . DAS DOTACÕES OR ENT

6.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das

seguintes dotações orçamentárias: 1.011-3.3.903&.26; 2,014 3.3.90.30.26; 2.043-

3.3.90.30.26; 2.0063.3.90.3&.26; 2.020-3.3.90.3*.26; 2.035-3.3.90.30.26; 2.060-

3.3.90.30.26
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z- ct-Áusu!-À sÉTtMA - DAs oBRTGAÇôes oo coNTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a acompanhar o fornecimento, as especificações e a

quaiidade dos produtos, de acordo com as condições e prazo estabelecidos em edital, bem

como com o p"gamento;

7.2. A CONTRATANTE obriga-se a receber o objeto, acompanlar o fomecimentc, as

especificações e a,qualidade dos produtos, de acordo com as condições e prazo estabelecidos;

7.3" A CONTLATANTE obriga-se a verificar mrnuciosamente, no prazo fixado, a

conformidade dos bens recebidos provisoriamente com especificações corstarrtes do Edital e

da Proposta, para fins de aceitação e recebimeato definitivo:

7.4. A CONTRATANTE obriga-se a comunicar a Cantratada, por escrito, sobre irnperfeições,

falhas ou irregularidades verificadas ao objeio fomecido, pârâ que seja substituído, reparado

ou corrigido;

7.5. A CONTRÂTANTE abriga-se a acoÍnpanhar e fiscalizar o cumprimento das abrigações

da Contratada, akavés de servidor especialmente designado;

8 - CLÀUST]LA OITÀVÀ - DÂS OBRIGACOES DÀ CONTRÁTÁDA

8.1. A CONTR{TADA responsabiliza-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais, resultantes da execução deste contrato.

8.2. A CONTRÀTÀDA deve entregar os produtos na conformidade do estabelecido na edital

e terrno de referência, liwes de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e

todas as dernais despesas necessárias.

8.3. A CONTRATADA deve cumprir rigorosamente todas as especiflcações contidas no editai

e na proposta apresentada.



8.4. A CONTRATADA deve comunicar o departamento de Compras, no prazo de 08 (oito)

dias que a*tecedem o prazo de ve*cirpentc da entreg4 ss motivos que impossibilitem a seu

cumprimento"

8-5. A CONTRATÂDA é obrigada a reparaÍ, corrigir, removeE recanstruir ou substituir, às

suzls expensas, no totai ou em parte, o objeto do conÍato em que se veriflcarem vicios, defeitos

*u i*c*rreções resultantes da execução ou de materiais empregado.

8.6. À CONTRêTADA responsabiliza-se, com exclusividade, por todas as despesas

relativas à retirada e entregas de produto substituids.

q- USULA NONA - DAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estatrelecidas neste Edital, o Município

poderá, garantindo a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser apresentada no

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua aotificação, aplicar, sem prejuízo das

responsabiiidades penal e civil, as seguintes sanções:

a) ADYERTÊNCU, por escrito, quando a propônente deixar de atender quaisquer indicações

aqui coastantes;

h) MULTA COMPENSATORIO - INDENIZATORIA nc percentuai de l\Ya a 25Ya

calculada sobre o valor do Ccntrato ou iastrumento equivalente, confarme os cÍtsos descritos

no edital;

C) §USPEN§ÃO tempoúdia de participar em licitação e impedimento de conkatar Çom o

município, peio prazo de atê 02 (dois) anos;

d) Deciaração de.INIEGNEIDAEE para iicitar e contratar com a administração pública
a

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação, na forrna da lei, peraate a própria *utoridade que aplicou a penatridade.

9.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela

CONTRÂTADA, a esta será aplicada m*Ita moratória de *,So/e (zero vkguia cinco par cento)

t\
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sobre o valor do Contrato ou instrumento equivaiente, por dia de atraso, limitada a ltYo {dez

p*r centc) do valor inadirnplida.

9.3. O valor da muita aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no

setor de Tesouraria do Municípis, dentro do prazo de 05 {ci*co} dias úteis após a respectiva

notificação.

9.4. Cas* *ão seja paga Íro prazo previsto no subitem antericr, ela será descontada por acasiãa

do pagamento poqlerior a ser efetuado peio CONTRÂTANTE ou cobrada judicialmente.

10 _ CLAUSULÀ DECIMÀ - DA RE,SCISÀO

1ü.1. C contrato cra

previstos nos Artigos

vig*r.

çelebrado poderá ser reseindido

77 e 78 da Lei n. 8.666, de 21

üasc ocoÍTam quaisqeer dcs çasos

de junho de 1993 e alterações em

TI _ CLÁUSULA DECTMA PRIMETRA . DA FISC

11.1. A gestãa do Con*'ato {rçarâz carga da §ecretilria Municipal de Obras, e a fiscalização de

sua execução frcaÉt a cargo do servidor municipal Luiz Carlos Cera, matricula n" 642 - 4.

11.2. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximká a CONTRATADA de total

responsabilidade de executar o fomecimento estabelecido neste Termo.

12 _ CLÁUSLILÀ »ÉCNTA SEGUNDÀ . DA AO I}O CONTRÁTO

12-1. ACONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, no caso de inexecução do

total ou parcial do Contrato que venham a ensejar a sua rescisão conforme o artigo 77 daLei

Federal n" 8.666193 e alterações.

" 13_ CLÁUSULAI}ECIMA TERCBIRA - DOS CASOS OtVfiSSOS

13.1. As omissões relativas ao presente contrato serão reguladas pela iegislação vigente, na

florma do A*igo 65 e seguintes da Lei n" 8.66ó193 e alterações em vigor.

13.2. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes com todas as disposições e

regras atineates a contrates caatidas *a Edital de Licitação, Decretc Municipal 1.35912il13,na



Lei Federal 8.666193 e na Lei Federal rc.52A120A2, ainda que não estejâm expressamente

Êranseritas neste instrument*.

14- USULÂ DECIMA OUÂRTÀ _DO FORO

14.1. É competente o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno para dirimir quaisquer dúvidas

decorrentes da aplicação do presente contrato.

14-Z- E, por estarem às partes justas e cantratadas, assinam o prsserrts csntrâts em três vias de

iguai teor e forma,,na presençâ das testemuúas nominadas.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceilar todas as disposições

estabelecidâs na presente Ata qLre, lida e achada confoime, vai assinada, na presença de duas

testemunhas.

São João do Polêsine, 23 de Dezembro de 2020.

MÂTIONE SONEGO

Prefeita M*nieipal

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

§ÂLVAr{r

NOME:

CPF:

o

NOME:

CPF:

JORGE SÂENGER


		2020-12-30T14:50:33-0300
	MATIONE SONEGO:63594897087


		2020-12-30T14:50:52-0300
	MATIONE SONEGO:63594897087


		2020-12-30T14:51:11-0300
	MATIONE SONEGO:63594897087


		2020-12-30T14:51:30-0300
	MATIONE SONEGO:63594897087


		2020-12-30T14:51:49-0300
	MATIONE SONEGO:63594897087


		2020-12-30T14:52:09-0300
	MATIONE SONEGO:63594897087


		2020-12-30T14:52:28-0300
	MATIONE SONEGO:63594897087


		2020-12-30T14:53:02-0300
	MATIONE SONEGO:63594897087




