
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
PREGÃO PRESENCIAL N" 0015/2017

PROCESSO N° 0026/2017

INTERESSADO: PREFEITURA M U N I C I P A L DL A M É R I C O B R A S I L I L N S E - 43.976.166.0001/50
dias do mês de -ru/^l-&' do ano de 2017. na cidade de Américo Brasiliense.

Estado de São Paulo, sito na Av. Eugênio Voltarei , n" 25. Centro, o Munic íp io de Américo Brasiliense.
representado pelo Prefeito Direeu Brás Pano. e a empresa M.A BATISTA EIRELI . CNP.!:
10.769.075/000!-95 por seu representante legal. Maur í l io de Andrade Batista. portador do RG: 10464594
SSP SP e CPF: 015.502.1 18-46 acordam proceder, nos termos dos Deeretos M un ic ipa i s n° O i 6/2009 e
001 201 l e do edital de Pregão presencia! n" 0015/2017. bem como das Leis n" 8.666/93 e 10.520/02. ao
Registro de Preços referente aos i tens abaixo discriminados, com seus respectivos preços uni tár ios ,
observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA P R I M E I R A - DO OBJETO

Constitui objcto da presente Aia de Registro de Preços:

ITEM

5

13

14

15

16

UN.

LT

LT

LT

LT

LT

QUANT.

140,00

55,00

50,00

50,00

60,00

Nosso Código/ Descrição

018.0697 - ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTÂNEO A
BASE DE AMIDO DE MILHO E MALTODEXTRINA 225
GRAMAS

018.0786 - LEITE PARA LACTANTES E CRIANÇAS NA
PRIMEIRA INFÂNCIA FORMA POLIMERICA,
HIPERCALORICA E DESTINA A NECESSIDADES
DIETOTERAPICAS ESPECIFIAS COM 1 kcal/ML- 400
GRAMAS

018.0787 - MODULO DE CARBOITRATO A BASE DE
MALTODEXTRINA, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E
GLUTEM- 400 GRAMAS

018.0483 - SUPLEMENTO ALIMENTAR RICO EM
VITAMINAS E MINERAIS - 400g

018.0838 - SUPLEMENTO EM PO DE NUTRIÇÃO
ORAL/ENTERAL, HIPERCALÓRICO, HIPERPROTEICO,
COM FIBRAS, SEM GLÚTEN, CAQUEXIA, VITAMINA D,
CÁLCIO -LATA 370 GRAMAS

VI. Unitário

RS 32, 00

RS 130,00

RS 30,00

RS 64,00

RS 60,00

Preço Total

RS 4. 480,00

RS 7.150,00

RS 1.500,00

RS 3.200,00

RS 3. 600, 00

Marca

BIOSSEN
ESPESSANTE

INFATRINI

NUTRI
DEXTRIN

FORTINI EM
PO

NUTRIDRINK
MAX SEM

SABOR

VALOR TOTAL DA ATA: RS 19.930,00 (Dezenovc mil e novecentos e trinta reais).

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

! - O pra/o de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses.

2 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos próprios, constantes do Orçamento
vigente, conforme a seguinte classificação: Ficha(s): 107, 1 4 1 . Natureza:3.3.90.32.00 - Matéria!, liem ou
Serviço de Distr ibuição Gratui ta . 3.3.90.32.00 - Material. Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita,
Unidade: 02.07.02 - ATENÇÃO BÁSICA. 02.07.01 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

Funciona!: 0018 - ASSISTÊNCIA BÁSICA D H SAÚDE. 0017 - ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE
SAÚDE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES L DO LOCAI DL ENTREGA
DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras.

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Departamento Municipal de Saúde, sito à Av.
Amélia Colombo Dias, n. 469 - Centro, nesta cidade de Américo Brasiliense, das 07hOO às 16hOO,
correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O objeto da presente l í c iUiçào será recebido provisoriamente, no aio da entrega, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital .

2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejei tá-lo no todo ou em parte, determinando sua subs t i tu ição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:

a. l } na hipótese de substituição, a contratada deverá fazc-ia cm conformidade com a indicação da
Administração, no praxo máximo de 02 (dois) d ias úteis, contados da notificação por escrito, man t ido o
preço in ic ia lmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quant idade ou de partes, determinar sua coniplementaçào ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis :

b. I } na hipótese cie complementarão, a contratada deverá fa/c-la cm conformidade com a
indicação do Contra tante , no pra/o máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito,
mant ido o preço in ic ia lmente contratado.

3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação cio a tendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efeluaclo em até 30 (trinta) dias. contados da data da entrega cfetiva de todos os
produtos constantes cia respectiva Ordem de Fornecimento, por meio de depósito em conta corrente, após
a apresentação da nota f iscal - fa tura devidamente atestada polo Diretor do departamento competente.

2 - As notas fiscais.'faturas que apresentarem incorreçòes serão devolv idas á contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 ( t r i n t a ) dias após a data cie sua apresentação vál ida .

Avenida Eugênio Voltarei. 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (16) 3393-9600



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS L PENALIDADES

Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7" da lei Federal n" 10.52(K02 e artigo 87 da lei federal n"
8.666/93, a contratada ficará sujei ta às seguintes penalidades, garantida a defesa previa:

í - Pela recusa in jus t i f i cada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro cio prazo estabelecido ou de
recebe-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

2 - Pelo atraso injust if icado na entrega dos produtos:

2.1 - Atraso até 30 ( t r i n t a ) dias. mul ta de 0.3% (três décimos por ccnio) por dia de atraso,
calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

2.2 - A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia entende-se como inexecuçào loial tia obrigação:

3 - Pela inexeeução total , mu l t a de 20% (vinte por cento) .sobre o valor remanescente do ajuste;

4 - Aplicadas LIS mulías. a Administração descontará do pr imeiro pagamento que fizer ã contratada, após
a sua imposição;

5 - As mul tas previstas nào tem airátcr compcnsatório, porém moralório e conscqucntcmente o
pagamento delas não exime a contratada da reparação dos even tua i s danos, perdas ou prejuízos que seu
ato puníve l venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do
objcto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a
mais ampla e completa fiscalização do ajuste.

2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico
independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que
a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco.

3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de
discordância entre as partes, c quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato,
correrão por conta da CONTRATADA.

4. Os materiais, acessórios c equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem às
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição.

5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada
e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL c posterior
comunicação à CONTRATADA.
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6. Fica designado pela Prefeitura a servidora Fernanda Aparecida Bonassi Anzuini Pereira. RG n°
32.091.468-9, CPF n° 278.254.148-02, Recepcionista, Crachá n° 3513, para fiscalização do contrato, bem
como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante
da CONTRATADA, solicitar a corrcção de eventuais falhas ou irrcgularidadcs que forem verificadas, as
quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

7. Caberá ao gestor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento cfetivo
do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, cm observância ao disposto no
inc. III, art. 58 e art. 67 da Lei n.° 8666/93.

CLÁtSl LA OITAVA- DAS CONDIÇÕES GERAIS

1 - O fornecimento dos produtos será elcluado mediante expedição, pelo Departamento de Compras, da
"Ordem de Fornecimento", da qual constarão a data de expedição, especificações dos produtos,
quan t i t a t ivos , pra/o. local de entrega e preços u n i t á r i o e total.

2 - Durante o pra/o de validade da Ala de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a fornecer os
produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada "Ordem de
Fornecimento".

3 - O Mun ic íp io de Américo Brasiliense não está obrigado a a d q u i r i r uma quant idade m í n i m a do
material, ficando a seu exclus ivo cri tério a definição da quantidade c do momento da aquisição.

3.1 - Os quantitativos lotais expressos no Anexo I I - Termo de Referencia são est imat ivos e
representam as previsões do Departamento Munic ipa l de Saúde para as compras durante o período de 12
(do/e) meses.

4 - Caso seja necessário, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos que se fizerem nas compras, em até 25"u (v in te e cinco por cento).

5 - A existência do preço registrado não obriga o M u n i c í p i o de Américo Brasiliense firmar as
contratações que dele poderão advir , facul tada a uti l ização de outros meios, respeitada a legislação
vigente, sendo assegurado á detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de
condições.

6 - O produto será devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder ás especificações da Ata de
Registro de Preços, devendo ser subst i tuído pela empresa detentora da Ala no pra/o máximo de 02 (dois)
dias úteis.

7 - Constituem motivos para o cancelamento da Aia de Registro de Preços as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federai n." 8.666. de 21 de junho de 1993 e nos artigos X I V e XV do Decreto
M u n i c i p a l n." O l 6/2009 de 2S de maio de 2009.

8 - Os preços registrados obrigam os proponentes c poderão, justificadamcntc, ser objeto de reequil íbrio
económico - financeiro, para menos ou para mais.

8.1 - O preço a ser pago a detentora da ala será o vigente na data da Ordem de Fornecimento,
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independente da data da entrega do material .

9 - Independentemente de solicitação dos contratados, a Administração poderá convocar o liciianto
vencedor, após a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando
manter o mesmo objeío cotado na qual idade e especificações indicadas na proposta, cm vir tude da
redução dos preços de mercado.

10 - O l ic i tanle vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelada, desonerando-se cie
compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio económico -
financeiro.

10 .1 - A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como l i s t a de preço de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de maiérias-primas. serviços e outros insuinos. de transporte de
mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do
compromisso:

10.2 - Reconhecendo o desequilíbrio económico - financeiro, a Administração poderá cancelar
formalmente o registro em relação ao item:

10.3 - A Administração, s imultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação
específica para o item. bem como se u t i l i zar de outros meios, a ti m de manter os preços de acordo com os
praticados no mercado.

l i - Integra a presente Ala para todos os Uns o Edital c seus anexos, a proposta da contratada, bem como
a Ala da Sessão do Pregão.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que. após lida c aprovada, será assinada
pelas partes.

-x Oti»
ç/f

v iun i c ip io

Dirceu Brás Pano

Prefeito M u n i c i p a l

Sfljudicatana

MaTTntro-t& Andrade Batista

M.ABATISTA t;IRl:LI

1.° Tabelião de Notas e de Protesta de Letras e Títulos - Bolucatu - SP
Rua ílr. Cardoso lie Almeida, 531 -Centro - C ff: 18600 MS -Tel.:/Oxx14)3a82-(M34 l J814-WOO

Testemunhas «HE LtnTsre(íi) ccí; oís) potdra
EÕÚÍÍTlí. 22 íis Junho Js Í017
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 0015/2017

PROCESSO N" 0026/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO M U N I C Í P I O DL AMÉRICO BRASILIENSE
CONTRATADA: M.A BATISTA E I R E L I .
ATAN°:ÍC££2G17.
OBJL l O: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, LEITE EM PÓ
E SUPLEMENTO AUMENTAR

ADVOGADO (S ) : ( : ; : >

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima idcntitlcado, e.
cientes do seu encaminhamento ao T R I B U N A L DH CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final c sua publicação c. se for o caso e de nosso interesse, para. nos prazos c
nas fo rmas legais e regimentais, exercer o direi to da defesa, interpor recursos c o mais que couber.

Outrossim. estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos c decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao a lud ido processo, serào publ icados no Diário Oficial do Estado. Caderno do
Poder Legis la t ivo , parte do Tribunal de Contas do Estado de Sào Paulo, de conformidade com o arl. 90 da
Lei Complementar n° 709. de 14 de janei ro cie 1993. precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Américo Brasiliense,c23 de rn/rxof? de 2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
Nome c cargo: Dirceu Brás Pano — Prefeito Municipal
E-mail institucional: eab.prefeitoí^americobrasiliense.sp..uov.br
E-mail pessoal; dircciipanofff-.hotmail.com

Assinat

CONTRATADA: M.A BATISTA EIRELI
Nome e cargo: Maurí í io de Andrade Batista - Sócio-Administrador
E-mail institucional: mauriiJQjbatistafrug.com.br
E-mail pessoal:

Assinatura:

(*) Facultativo. IrítHsarauarYdo já constituído.
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