CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
FO!'>:E:(11) 3017-9389 - FAX: (I I) 3123-8727
e.rnail: slc@crcmcsp.org.br
Rua da Consolação. 753 - 6" andar - Centro

O1301-91 O São Paulo - SI'

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0000011/21116VINCULADO AO PREGÃO 0080/2015

o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua da
Consolação. 753 - CEP 01301-910 - São Paulo - sr, inscrita no CNPJ do MF sob n." 63.106.843/000197 e isento de Inscrição Estadual. neste ato representado por seu Presidente. Dr. Bráulio Luna Filho,
portador do RG n" 12753462-3 c inscrito no CPF/MF sob n" 110.062.185-72, considerando o julgamento
da licitação na modalidade pregão. na fanna presencial, para Registro de Preços nO 0080/2015 e Processo
Administrativo n" 0694/2015 RESOLVE registrar os preços constantes na Proposta Comercial ofertada
pe!a empresa ON EVENTOS LTDA ME • com sede á Avenida São Paulo 2.987 - sala OI - SorocabaSP - CEP 18.013.003, inscrita no CNPJ sob n° 21.164.145/0001.06 , representada por seu sócio Sr.
Wellinb,>ton Denis de Moraes Rodrigues, inscrito no CPF nO 204.899.308-75; RG n° 30.246.013-5 ,
sujeitando-se as partes ás normas constantes na Lei nO 8.666/93 , de 2 I de junho de 1993 e suas
alterações. do Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013 , e em conformidade com as disposições a
seguir:
l-DO OB,IETO
1.I.A presente Ata tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de
transporte
rodoviário
local de cargas, mobiliário
em geral e bens patrimoniais
pertencentes
ao CREMESP
dentro do município de São Paulo - SP , objetivando a
transferência de Sede.

2 -DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES

E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, a especificação do Objeto, a quantidade,
ofertadas na Proposta Comercial são as seguintes:
. Quantidade estimada de metros cúbicos a serem transportados:

o fornecedor e as d~mais condições

800 ( oitocentos) MJ

• Preço por Metro cúbico transportado e instalado: R$ 60,00 (sessenta reais)
- Destino final da entrega e instalação;

Rua Luis Coelho 26 - Cerqueira César - SP . SP

Razão Social da Contratada: ON EVENTOS LTDA. ME
Contato: Sr. WeIlington Denis de Moraes Rodrigues
Telefone: I Fax: (15) 3035.6542
E-mail: on_eventos@yahoo.com.br

3- VALIDADE DA ATA
3.1 -A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura
, não podendo ser prorrogada.

4 - REVISÃO E CANCELA~lENTO
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado. cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
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4.2. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.2.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.2.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.2.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles
praticados no mercado: ou
4.2.4. Sofrer sanção administrativa
cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e O(s) orgãos(s) participante(s).
4.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório c a ampla defesa.
4.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.4.1. por razão de interesse publico; ou
4.4.2. a pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, as penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Edital e seus anexos.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor.
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ON fVEtfTO~ lTDA ME-CNPJ, 21.164.145/0001-06

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N2 00SO/201S

ON EVENTOS LTOA- ME CNPI: 21.164.145

MODELOS DE PROPOSTA

{0001-06 IE: 669.860.117

COMERCIAL

sediada

na Av

São Paulo NQ 2.987 SAlAS 01 Além Ponte SOROCABA - SP CEP: 18013-003
Dados bancários:

agencia 0513, conta 10629.4, banco ITAU

Esta proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos
no Pregão
0080/2015, os quais nos comprometemos
a cumprir integralmente.
Declaramos Que esta
proposta tem validade pelo prazo de 60 dias, contados da data de realização Da licitação, e
que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e respectivo Anexa.

- Transporte, entrega e colocação de mobiliário e bens patrimoniais do edifício sede situado a
Rua da Consolação 753 - Centro - SP e da sub sede situado a Rua Domingos de Morais 1.819Vila Mariana -$P para o novo edifício sede situado a Rua Luiz Coelho 26 - Cerqueira césarSP, em caminhão do tipo BAÚ.
- Preço por M] (metro cúbico) transportado
(sessenta reais)

e instalado = R$ 60,00 o mt

Declaramos estar cientes que:
• O preço proposto inclui todos os custos e despesas diretas e indiretas pertinentes ao cumprimento
integral
Do objeto deste Edital;
- O pagamento será efetuado mediante crédito bancário, através da Conta Corrente da Contratada,
/
/1
indicada em fatura e/ou nota fiscal. até 21(vinte e um} dias do recebimento dos produtos pelo
/
I
CREMESP.Nilo serão aceitas cobranças mediante boleto bancário;
/
- H,!vendo descumprimento dos prazos de entrega estabelecidos (30 días corridos), a licitante estará
sujeita às punições previstas em Contrato e na legislaçiio vigente.
/
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Sorocaba, 18 de janeiro de 2016.
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On_eventos@ychoo.com,br
Wellington Denis de Moraes Radrlgues- Sócio Proprietário
RG n". 30.246.013-5-

SSP.SP - CPF ng 204.899.308.75

Te!. (15) 3035-6542
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