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aÍÂ DE RÊG|STRO OE PREçOS - N.056i2021

At. de Íog|3tÍo do PTêço, pâ.â REGISTRO OE PREçOS PARA AOUISIçÃO DE T,AIERI,AIS OE COiISTRUçÂO PARÀ EXECUçÂO D€ sERvIços DE

FECHA ET{To E ANUÍEt{çÂo DÉ úHULos rio cE tTÉRto uiltctpal oE possE.
IIOdâIIdâdê: PREGÃO PRESENCIAL

Procê33o I'l': í87561202,

Vâli(lâde:12 Meses.

Âs z de Outubro de 2021, @1. MUNICIPIO OE POSSE, reuniram-se no(a) SAI-A DA COMTSSÂO PERMANENTE OE L|C|TAÇÃO, situada à AVENTDA PAORE

ÍRÁ"JANO 55 - CENTRO, CÊP73 300-000, inscrito no CNPJ sob o n" 01.743.335/0001,62, o Preg,oero, nos termos dâ Lei Fedeíat n" 8666/1993 e das

dema6 noímâ§ legais apiicáve§. conloíme â clâssiÍcaçâo des proposlias epíe§entadas no PREGÂO PRESENCTAL. Edital de LiotaÇáo n" 056/2021, cb resuliado

c,o tulgâmento das Propostas de PÍeços. publicáde na impíensâ olloal clo Munlcipro, sêm píejui:o de oúras forÍhas de divllgaÇão e homotogede peto(â) S(a)
HELDER SILVA BONFIM. do processo acrma Íeferenciado. RESOLVE registíaí os prêç6 para objeto Registro de Preços pâÉ futúa e eventuat compra de

REGISTRO DE PREÇOS PARA AOUISIÇÀO OE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂo PARA ExEcUçÀo DE SERVIÇoS DE FECHAMENÍo E MANUTENÇÃo DE

TÚMULOS NO CEMITÉR|O MUNICIPAL DE POSSE, na modalidade PREGÁO PRESENCTAL, tipo: menor preÇo Dor item, tendo EoÍ Íinaradade o stsTEMA oE
REGISTRO DE PREÇOS para âtender o(a) MUNICIPIO DE POSSE, lendo sido o(s) reíendo(s) píêço(s) oÍerecido(s) pela(s) êmpresa(s) cujâs pÍopostas

foíam(íoi) classiÍcedâ(s) e declalada(s) vêncedoíâ(s) no cêrtame acima numêÍado, como seguel

Fomecodor: ESSENCE L&c COMERCIO DE itATERtAtS PARA CONSTRUçÕES LTDA - E
cPFIcNPJ: 

22.53,a.469/oooí{3
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1 oqelo Registro de Preço§ para lurura e êveôtual compra de REGISTRo DE PREÇos PARÁ AQUtstÇÁo DE MATERlqts DE coNSrRUÇÁo PARA

EXECUÇÁO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO E MANUTENÇÀO DE ÍÚMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE POSSE PAÍA A SêdE dO(â) MUNICIPIO DE

POSSE nos termos do aÍt 15, tl, da Lei no 8.666/93.

cúusulÂ SEGUiIDA- DA vALtoaDE É Do REÁJUsTAtiEtÍo Dos pREços

2 I A pre§enle Ata de Rêgistro de Prc(ps teÍá a validade de 12 meses, sem alteraçáo clo§ quantitativos onginaheíte registÍados, conÍoíme necêssidade da
Admmrstíâçáo

22 DuÍenlÊ a $gêncla da Ata, os píeço6 íegistrados serào fixos e iÍeajusláveis exceto nas hipóteses deconentes ê deüdamente compíovadâs das situâçôes
previstas na alinea'd" do iílciso ll do aí 65 dâ Let n. o 8.666/93 ou de ÍeduÉo dos pí€ços pratcádos no mêrcâdo

2 3 Mesmo comprovedâ a ocoíÍência de sfuâção preüsta na alinea "d' do inciso ll do art.65 da Lei n " 8 666/93. â Âdminlstreçêo. se lutgaí @nveniente, poderá

oplâr poÍ cancêlar a Ata e iniqar oulro pr@esso licitatório.

24. Compíovadâ a rêdução do6 preços pÍatcádo6 no mercado nas me3mas condiçôes do regaslío, e definido o Írovo prêço máximo a ser pago pêle
Admnrslraçào. o Propooeíle regslrado seíâ convocado pelo(e)MU ICIPIO DE POSSE. pare e deuda atteráçào doyator reEstíâdo emAti 

,/
2 5 Duranle o prezo de val(hde cbsta Atâ de RegstÍo dê Prêço. o(a) MUNICIPIO DE POSSE. nào sêÍá obílJEda 

" 
n-", 

""$o6"" 
qu€ dela podeíào

âdúr, facullândo-se a Íeâhzaçáo de licitâção espêcifcá para a aquisiçào píetendida, seÍÉo âssegurado âo benefcráno do t€{ttsttofu€Iiéícla cle Íoínecimenlo eín
gualdade de condiÇôes. / |,l)
cúusulA TERCETRA- oas sAi,lÇô€s

31 Com Íúlcro no aÍtigo fda Lq 10 52012002 e artigos 86e 87 dâ Lej n 8 666/93, a AdministraÉo podeÍá, gârântida a prévia deÍesê, apticar
adjudicêlárioê âs seguintes penâlidâdes. sem prejuizodas responsabitidedês civite criminât:

3

a)Adveíência, no§ caso§ c,e menoí gÍavidadei

b) Muttâ
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b.1) 10% (dêz poí cento) sob.e o valoí da notra dê empênho ou clo @nHo. eín cáso de descumpíimento total da obrig6çáo, inclusive no da recusâ do
adiudacatário eín fÍÍnâr o coíltraio, dentÍo de o5(orlco) diâs contâdos da data de sua coovocâçáo;

b 2) 0.3ôÁ (três déomo§ por cenlo) ao dia. até o 3e (tngésimo) d,a de atraso. sobrc o valor totâl da pane do íomecimênlo ou servi@ náo reatizâdo,

b 3) 0,7% {setê décimos poí cento), po. cada a,iâ de âtraso subseqúeote ao 30o(lÍigésimo). sobíe o valor da parte do íomecimento ou serviÇo ôáo rêalizado.

d) Ouândo aplicâd,as. âs multias deveráo seí pagãs espontâneameote no píazo màimo de 05 (onc4) dias üeis ou seíem deduzidâs ô vâloÍ conEspoídente ao
veloí clo Íoínecimento, após préúo píocêsso adminastralivo, garantrdâ a aúpla deíesa e o contÍaditóíio ou, ainda, cobÍadâs judiciatmente;

e)suspensáo tefiporáoa do direilodê participâÍ de lcilaÉo e impedimento de contÍâlâÍ com o(a) MIJNICIPIO DE POSSE. pelo prazo de até 2 idois) anos

h) Comprovado impedimento ou rêconhecida Íoíça maioÍ, deüdâmeÍÍe justificado e aceitos pêla dminBtreção do Ôígão, a licitante vencedoÍa ficará isentia das
penahclâdes mêncionãdas

i) As §ançoês de âc,vertênoa e cle impêdimento (h licitâr e contratár com â Àdministrâçáo do(â) MUNICIPIO DE POSSE. podeé ser aplicadas à ticttente
verÉedoÍa iunlamentê com á de mutla, descmtendca dos pagamentos a serem eíeluados

cúusuL^euaRTÂ - oa UnLEAÇ^o DA arÂ E oos pREços

4 1 Poderá utilizaÊ§e da Atâ de Regislro de Preços qualquer óígáo ou entidade dâ AdminaslÍeÉo que náo tenha participâdo do certame, mediânte píévia

consulta ao órgáo gêÍenciadol, desde que devrdamênte comprovac,â a vantagem e, respêatadas no quê coubeÍ, as condi@s e as regras eslabelecides na Lei n.
c 8 666/1 993 e DecÍe(o Federal no 7 892/m13, bem como dêverão seí observadas às condiçôes estâbelecrda5 no iÍtslrumento convocatório.

4.3 Âs âquisições ou conlratações edicionais a que se refeíê o item anlerior náo podeÍáo exceder, por órgão ou enlidâdê, â cem por cento dos quanllativos dos
[eÍ]§ do instrumento convocatóíio e registrados na âta de Íegislro de pÍeços pâra o óÍgáo gerenciadoÍ ê órgáos partiópantes.

44 O quantatativo cltcoíÍente dâs adesôês à ata de Íegistro d€ píeços nào poderá excede( ne totalidade, ao quintupto do quenlitativo de câda atem íeglstiado nâ
ata c,ê reEslÍo de preços para o óagâo geÍenciadoa e óígáos paítopântes, indêpendentemenle c,o númeío cle óígáos nâo parlicipantes que a(borêm

4 5 O prcço ofertado pela empresã signatáÍia da píesenle Ata de Registro de PrÇôs é o especifcado em Anexo, de acoÍdo mm e Íespectiya ctassiÍicação no
Pr€9áo

46 Em câda fomêcjmento decoríente dêsta Ata, §eráo ot§eÍvadas, quanto eo preço, as cláusulas e condiçôes constantes do Editat n o 056/2021, Modatidade
PREGÀO PRESENCIAL, que â píecedeu e integra o píesente instrumento de compíomisso

4 7. A cádâ foínecimento, o píeço unitário a sêí pago sêrá o coíBtante da píoposta apÍes€rtada pela emFesa de(entocâ de p.êsente

intêgíam.
as rs tamlÉm â

cúusulA ourNTA- oo Local E pR zo DE ENTREGÂ

5 1 Os produtos objelo destâ licitâÉo deveÍáo ser entregues nos prazo§ ê preços estipulados

5 2 A cádâ fomecimênto. o prazo de eotrega do píoddo será acoídado pela unidade requisitante, nà) podendo. todavia. ultrapasseÍ 20 (ünte) diâ§ conidos da
íelríadâ clo empenho pêlo ÍoínecedoÍ

cúusulA sExrÂ - Do PAGAHEITÍo

6 1 O pagamento refeÍentê ao loíítêcimento dos píodúos sêíár CONFORME EDITAL, âpós protocotizâÉo e acerliaçâo dâ Nota Fascat/Fatura coÍespondente,
devdamenle atestâdâ pela comissão competente PaÍa Íins de pâgemento ainda será solicilada a âpÍesentaÉo da§ ceíidões negâtivas cle débÍto relaltvas â

Uniáo, Estedo, Municipal e Írabalhistâ, senclo quê as mesmas devêráo sempre apresenlâr dâta de validadê posterior à dâta de emissáo dâs respectivas
Fiscars

c) As mullias previstas ne letra 'e" &gste instrumenlo @eíáo, a critéÍio cÍa Admanastreção, sêí aplicadas isotadas ou corluntamente com oúras sanções, a

depenêr do grau dê iníÍaçào coínetida pelo adjudicâánol

0 declaraÇào dê inidoneidade paía licitar ou conlraliaí com a Administrâçáo Pública. enquanlo perduíarem os motivos deteÍminantB da puniçào ou até que sela
píomoüdâ a íeátilitaféo, peÍanle a pÍópíia adondede que aplicou a penalidade, que será concedida seínpíe que a @ntratacta ressârcir a dministraçáo Delos
píe,uízos resultantes e após decoÍrido o píezo da sânçâo aplicada coín base na alinea anleíior

g) Alêm das penali(hdes citadas, a liotrânte vencedora licará sujeita ao cáncelamento de suâ inscrição no Cadastro de Fomecedores do(a) MUNtCtPtO DE

POSSE. e. no que coubeí, ás demais penalidades reÍenclas na Lei I 666/93
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4 2 Câbeíá âo foínecedoí benefcráíio da Àta dê RegistÍo cle PÍêços, obseÍvâdes a condiÉo rÉla estâbêlecides, optar pela aceitaÉo ou náo do íoÍnecimento

clecoÍÍeÍie clê adesáo, desde que nào píejudique as obÍig6çõ€s píêsentes e fúurâs decorÍentês cla ata, âssumidâs com órgáo geíenciâdoí
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6 2 Nâ ocorÍência c,e rejerção da is) Nota(s) Frs.al(s). motivada por erÍo ou incorrêçôes, o prazo paíâ pag6mento pâssará a seí contâdo a partir da data da sua
reapÍesentação

6 3 Se houver aÍaso após o pÍazo previsto. as íâturas serâo pagas acresodas de juaos simples de mora de 6% (seis poí cento) ao ano, âplicándo-se a p.drata-
dre dâ dâta do vencrmenlo até o êÍelivo pagamenlo, desde que sohctado peta Empresa

6 4 Nênhum pagamenlo será eÍetuado á licitante vencedoÍe ênquânlo pendentê de liquidaÉo qualqueÍ obngâção Íinanceüa, sem que isso gere direito â

alteÉÇão de preços ou á compensaÉo finâncei6

6 5 o{A) MUNlclPlo DE POSSE. rêseÍva-se o dirato de recusâí ao FEgamento sê, no ato cle atestaçáo, os matenais náo eshêÍem dê acordo coín as

êspêof cáçóes apÍesenlâc,âs e acetas.

cúusulA sÉn A - DA AUToRtzaçÁo paRA AauEçÃo E E tssÃo Do EitpEr{Ho

7 1 A aquisiçáo do objeto dâ presente Ata d€ Regislro de Prcços serào aulorizadas, conforme a neceslidade, peto cestor

72 A êmissão do em penho suâ retiicSção ou cancelamênto, totâlou parctâlseíá igualmente aulonzada peto Gestoa

7 3. As adêsões à Ata de RegistÍo de Preço6 seÍào adorizâdâs pelo Ôígáo Geíerrciadoí, desde que obsêÍvadas âs cmdiçôes estiâbelecidas no instrumento

cúusulA orrava - DAs DrspostÇôEs FtNAts

8.1 lntegÍam esla Ata, o edital de Licitiâçáo n o 056/2021, Modalidade PREC,ÀO PRESENCIAL ê sêus endos, a(s) pÍopostâ(§) da(s) empíesa(s):

ESSENCE L&G COMERCIO OE MAIERIAIS PAPÁ CONSTRUÇÔES LÍOA - ME CNPJ: 22.534.469/0001 -{3, dassifcadas no ceítrame sup-a num€ía(b

82 Éjca e|êno o Íoro deate MuniciFio, para daÍimií quai§quêí questões deconentes da úlizaçâô da píeseíÍe ata.

Equipe

GIOVANNA
MEMARO EQUIPE DE

591 925 181,68

I 3 OO GESTOR oAARPT Sêrá designe{,o servidoí r6ponsável pelo acompanhâmento e fscalizâção quanto á coínplete execução do Contralo, conÍoíme exige
o rno§o XX, do art 16 da lN n" 01í2012, do Tíbuôâl de Contas dos Municipios do Estado de Goiás, na ausência Íica dêsignado o(â) servido(a) HELDER SILVÀ
BONFIM

POSSE 7 dê Outubrode 2021

PAULAOLIVEIRA
PRESIOENTE

sócro
021 915.831

G-

046_277 47

DE MELO
MEMBRO/ EOUIPE DÊAPOIO

ESSENCE L&G COMERCIO DE MATERIAIS PARA
ADENILSON JOSE N

Centr @ e-AssinaluÍã ÍlSÍ§2581êX Emilido em 0711012021
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