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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR I
DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS.

Processo  de Compra Nº. 109/2022

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 59/2022 - REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE CUNHA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.704.053/0001-21,
estabelecido na Praça Coronel Joao Olimpio, 91, Centro, na cidade de Cunha, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
o Senhor JOSÉ ÉDER GALDINO DA COSTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.951.198-29, doravante designado PREFEITURA, e
as empresas abaixo relacionadas, representadas na forma de seus estatutos social, em ordem de preferência por classificação, doravante
denominadas DETENTORA, resolve firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto
Municipal nº 11, de 01/03/2014, bem como do Edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir
estabelecidas.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da Empresa ItensCódigo

CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA15479 8, 11

Endereço: AV EXPEDITO QUARTIERI,1194 - ********, MIRANTE - Mogi Mirim - SP

CNPJ: 34747664000130

Telefone: 1938043502 - Email: juridico@spacservicoscontabeis.com.br

INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI15478 2, 6, 7

Endereço: R PADRE JOAO PAULO,68 - SALA  02, CENTRO - Lagoinha - SP

CNPJ: 40580529000146

Telefone: 1147822430 - Email: arcont.sp@hotmail.com

M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS14223 3, 4, 5

Endereço: R BAKHOS YOSSEF ALWAN, 290, SALA  01, JARDIM DAS INDUSTRIA - São José dos Campos - SP

CNPJ: 31227691000194

Telefone: 33412001 - Email: marfvale@uol.com.br

MAQFAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI15477 1

Endereço: R DR RICARDO VILELA,238 - ********, CARMO - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 68273747000157

Telefone: 1147990111 - Email: knippel@knippel.com.br

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA15482 13

Endereço: R ROBERTO HONORIO DA COSTA,214 - *******, LOTEAMENTO DISTRITO  - Formiga - MG

CNPJ: 18493830000163

Telefone: 3734434274 - Email: metaxmoveis@gmail.com

MICROFORT INFORMATICA LTDA15481 12

Endereço: R CECILIO RODRIGUES,136 - ********, SEMINARIO - Taió - SC

CNPJ: 24675507000103

Telefone: 4739190012 - Email: documentos@microfort.com.br

ROGER EDUARDO DOS SANTOS15480 9, 10

Endereço: R JOSE DIAS DE CASTRO,118 - ********, VILA SAO JOSE - Várzea Paulista - SP

CNPJ: 07835506000160

Telefone: 1145962516 - Email: contabilidadepilotoesilva@hotmail.com

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2022
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  14223  -  M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS

3 UNI 10,000 620,0000 6.200,00Cadeiras giratórias p/escritório  com braços, cor azul, espaldar
médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico,
espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com
apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta
resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação.
Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m,
mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base
em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em
7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em
tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e
apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições.
Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000
mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT
13.962 e ter garantia de 5 (cinco)anos

4 UNI 77,000 550,0000 42.350,00Cadeiras estofadas. Poltronas fixas com braços, espaldar médio,
assento e encosto em compensado multilaminado anatômico,
espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com
apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta
resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação.
Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em
aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em
tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços
empoliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de
profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter
a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.

5 UNI 22,000 362,9900 7.985,78Quadro Branco- 2mx1m: Quadro branco standard é confeccionado
em chapa de fibra branca resinada. Moldura arredondada em
alumínio anodizado fosco e suporte para apagador arredondado,
removível e deslizante de 40cm, espessura total do quadro de
17mm. Possui sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na
vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios
para instalação.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15477  -  MAQFAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

1 UNI 15,000 600,0000 9.000,00Armários -2 portas-madeira Armário alto confeccionado em madeira
(mdp) com 2 portas e 3 prateleiras internas. cor a ser escolhido na
solicitação
- Fechadura cilíndrica tipo Yale com sistema articulado. - Puxadores
em polietileno. - Pés que permitem regulagem quando há desnível
do piso.
- Dimensões: 158 cm de altura x 89 cm de largura x 38 cm de
profundidade. perguntas frequentes 1- O produto chega montadol. 2-
Acompanha chave

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15478  -  INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI

2 UNI 63,000 980,0000 61.740,00Armário de aço-2 portas Fornecimento e montagem de armários
Altos em Aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02
portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores
estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em
PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de
altura do tipo cremalheira, com
fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Cor cinza, com chave

6 UNI 60,000 139,9900 8.399,40Colchonete colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185
cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com
revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que
permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas
faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma
selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir
proteção dupla: ANTIÁCARO e
ANTIALÉRGICA

7 UNI 14,000 936,9900 13.117,86Arquivo de aço. Serão fornecidos arquivos deslizantes em aço
chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor cinza, com quatro gavetas e
travamento único, fechamento através de tambor cilindrico, com
gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm.O
Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento
metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores
embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de
75 x 40mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de
zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o
processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de
alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático
de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra
de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço
pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade:
35kg por gaveta. Aprox. Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA
2.1 - ENTREGAS PARCELADAS SEM PEDIDO MINIMO, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis após a emissão e confirmação do recebimento da
autorização de fornecimento (A. F), iniciando o prazo a partir do próximo dia útil, conforme locais definidos no Anexo IX – Locais de Entrega.
2.1.1 - Os objetos deverão ser entregues ponto a ponto, sem pedido mínimo (zona urbana e zona rural) de acordo com o Anexo IX – Locais de Entrega,
ou ainda em local indicado na ordem de entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta da
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
2.2 - A(s) Ordem(ns) de Entrega expedida(s) após a assinatura do contrato indicará(ão): o nome e sobrenome do responsável pela Ordem, o item e a
quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a ter o item e a quantidade solicitada no ato da entrega da Ordem, sob pena de serem aplicadas às
sanções previstas no Contrato.
2.2.1- A Ordem de Entrega será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail, a qual deverá ser devolvida ao emissor, devidamente assinada,
datada e com RG do recebedor, por meio do fone/fax (12) 3111-2302 e/ou por meio do e-mail informado na Ordem no prazo de 01 (um) dia útil, para fins
de comprovação do recebimento.
2.2.2- O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da Ordem de Entrega no prazo marcado, 01 (um) dia útil
após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste.
2.2.3- As notas fiscais deverão ser individualizadas para cada setor da prefeitura, conforme especificações constantes na própria Autorização de
Fornecimento (A.F);
2.2.4- Os objetos deverão ser entregues na sede do município, na localizada na Praça Coronel João Olímpio, 91 - centro, Cunha /SP,
CEP 12530-000, ou ainda, no local indicado na ordem de entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo
por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento
2.3- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la 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;
b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15479  -  CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

8 UNI 18,000 3.580,0000 64.440,00Estante de livros: Estante em aço para biblioteca modelo dupla face
premium, com reforço em "X" e nos pés para nivelamento e
segurança, confeccionadas em chapa 14 (coluna) e bandejas com
chapa 24 mm, metal tratado contra ferrugem e pintura epóxi (a pó)
na cor cinza (12 prateleiras). Apresentar na proposta o relatório ou
laudo comprovando a conformidade com os ensaios de acordo com
as NBRS 8094,12466-1,12416-2 e NBR 14535 emitidas por
laboratório acreditado pelo INMETRO. Acabamento nas laterais em
MDF ou compensado revestido nas duas faces, cores a escolher.

11 UNI 10,000 220,0000 2.200,00Pufs formato gota, cores diversas, acompanha enchimento em
flocos de isopor expandido Altura x Largura: 110 cm x 80 cm Possui
zíper na base para enchimento; Costura dupla reforçada; Material:
couro sintético; Garantia de 6 meses

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15480  -  ROGER EDUARDO DOS SANTOS

9 UNI 10,000 360,0000 3.600,00Mesas para escritório Mesa escritório. Medidas aproximadas 1,20 x
0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo
em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura,
revestimento laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas,
confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento
laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; Pés metálicos,
verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura
eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e
ranhuras frisascom relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das
estruturas, injetadas em PVC com sapatas niveladoras para apoio
total da superfície de trabalho. Cores Marron ou cinza

10 UNI 10,000 350,0000 3.500,00Mesa de Computador Material em madeira MDF 15mm com perfil de
PVC , teclado retratil e opção de gaveteiro fixo .Mesa no tamanho de
1,20 x 0,60 cm Sem gaveteiro

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15481  -  MICROFORT INFORMATICA LTDA

12 UNI 20,000 158,0000 3.160,00PLACAS TATAME EVA 1M X 1MX 2CM
PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20MM)
-TA1 (MODELO PROINFANCIA) Serão fornecidas placas para
tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm
x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película
texturizada e siliconada

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15482  -  META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

13 UNI 50,000 4.098,9900 204.949,50Cadeira longarina 3 Lugares com prancheta escamoteável e encosto
para os braços. Encosto de Tela Estofado em espuma injetada
mínimo SOmm de espessura Assento em compensado
multilaminado de no mínimo 14mm.
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CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento do objeto. Para entrega do objeto deverá ser emitida a
Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009) devidamente atestada pela Diretoria de compras de por meio de cheque nominal ou
em conta corrente indicada pela empresa contratada.
4.1.1 - Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos produtos, quantidades, preços unitários e o
valor total.
4.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal/Fatura, 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;
4.2.1- Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data
da sua apresentação.
4.3. - A despesa estimada onerará as dotações orçamentárias deste processo.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S)

5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº.59/2022e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.
5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.
5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.
5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para entrega.
6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA SETIMA - SANÇÕES

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 ou fraudar a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
7.2 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de
21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato,
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E
ainda será aplicada multa de 10 % sobre o valor total do valor do empenho.
7.2.1 - Em caso de possível atraso na entrega 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 entrega por igual período, ou
seja, por no máximo mais 5 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á
aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, 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.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital desse Pregão com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s)
DETENTORA(S);
8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Cunha.
9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

 Empresas Participantes: 

Cunha,15  de Junho de 2022.

 ______________________________________________

JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA

Prefeito Municipal de Cunha

CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ:  34.747.664/0001-30       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI CNPJ:  40.580.529/0001-46       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS CNPJ:  31.227.691/0001-94       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

MAQFAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ:  68.273.747/0001-57       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 
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 Empresas Participantes: 

Cunha,15  de Junho de 2022.

 ______________________________________________

JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA

Prefeito Municipal de Cunha

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ:  18.493.830/0001-63       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

MICROFORT INFORMATICA LTDA CNPJ:  24.675.507/0001-03       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

ROGER EDUARDO DOS SANTOS CNPJ:  07.835.506/0001-60       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

 Testemunhas:

      ________________________________________

Nome:
RG nº:

      ________________________________________

Nome:
RG nº:


