
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°06/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 0069/2017

PROCESSO N° 0114/2017

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILÍENSE - 43.976,166.0001/50
Aos oUXA _ dias do mês de JWr/ilx flQdo ano de 2018, na cidade de Américo Brasiliense,
Estado de São Paulo, sito na Av. Eugãiio Voltarei, n° 25, Centro, o Município de Américo Brasiliense,
representado pelo Prefeito Dirceu Brás Pano, e a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.528.442/0001-17 por seu representante legal, Barbara Cruz Faitarone,
portador do RG: 46.868.697-6 e CPF: 384.881.378-50 acordam proceder, nos termos dos Decretos
Municipais n° 016/2009 e 001/201 1 e do edital de Pregão presencial n° 0069/2017, bem como das Leis n°
8.666/93 e 10.520/02, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus
respectivos preços unitários, observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços:

ITEM

9

10

11

12

22

23

24

27

UN.

UN

KG

KG

KG

KG

LT

LT

CX

QUANT.

918,00

890.00

450,00

16.000,00

2.500,00

1.600.00

1.600.00

1.500,00

Nosso Código/ Descrição das Mercadorias

01 8.0724 - ÊXTRATO DE TOMATE 340 GR

0180877 - FARINHA DE MANDIOCA FINA, TORRADA,
BRANCA OU AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES,
MOFO, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER
SUBSTANCIA NOCtVA, ODORES ESTRANHOS,
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM
ATÓXJCA. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR
NA EMBALAGEM. ROTULAGEM NUTRICIQNAL
OBRIGATÓRIA. {RDC 259 DE 20 DE SETEMBRO DE
2002} (ANVISA).

018.0159 - FARINHA DE MÍLHO

018.0164 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOUCO -
SACAS 50KG
018.0436 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1
KG
018.0668 - SUCO CONCENTRADO - SABOR DE
GOIABA
018.0667 - SUCO CONCENTRADO - SABOR DE
PÊSSEGO
018.0851 - SUCRILHOS: FLOCOS DE MILHO COM
AÇÚCAR, TORRADOS ENRIQUECIDOS COM
VITAMINAS E MINERAIS. DE ACORDO COM RDC
259/02 ARTIGO 6,2. EMBALAGEM DE 2 KG, ATOX1CA.

VI. Unitário

R$ 0,92
R$ 2,65

R$2,15

R$1 ,38

R$0,56

R$4,80

R$4,80

R$ 16,55

Preço Total

R$ 844,56
R$ 2.358,50

R$ 967,50

R$ 22.080,00

R$1.400,00

R$ 7.680,00

R$ 7.680,00

R$24.825,00

Marca

Vai

Toyo

Agrobal

Globo

Pluma

Frut

Frut

Alcafoods

Valor Total da Ata: R$ 67.835,56 (Sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis
centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA -DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1 - O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses.

2 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do Orçamento vigente,
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

conforme a seguinte classificação: Ficha(s): 317 (FEDERAL), 373 (GERAL), 374 (ESTADUAL) e 375
(FEDERAL). Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo,
3.3.90.30.00 - Material de Consumo, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, Unidade: 02.08.03 - DIVISÃO
DE ENSINO - CONVÉNIOS, 02.08.10 - MERENDA ESCOLAR, 02.08.10 - MERENDA ESCOLAR,
02.08.10 - MERENDA ESCOLAR, Funcional: 0032 - DIVISÃO DE ENSINO - CONVENTOS, 0030 -
MERENDA ESCOLAR, 0030 - MERENDA ESCOLAR, 0030 - MERENDA ESCOLAR.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA
DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias a partir do recebimento da Ordem de
Fornecimento, que poderá ser 01 (uma) vez ao mês, conforme o recebimento da Ordem de Fornecimento
expedida pelo Departamento de Compras.

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita das 7h às l Ih na Cozinha Piloto, sito à Av. Tere/a
Marsilli, 295 - Centro - nesta cidade de Américo Brasiliense, nos dias e horários indicados na Ordem de
Fornecimento, 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 licitação será recebido provisoriamente, no ato 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, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.l) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.l) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

l - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os
produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento no Almoxarifado da Cozinha Piloto, por meio
de depósito em conta corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo
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Diretor do departamento competente.

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS E PENALIDADES

Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7° da lei Federal n° 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n°
8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de
recebe-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) 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 inexecução total da obrigação;

3 - Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do ajuste;

4 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após
a sua imposição;

5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqiientemente o
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
ato punível 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
objeto 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, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato,
correrão por conta da CONTRATADA.

4. Os materiais, acessórios e 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.
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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 e posterior
comunicação à CONTRATADA.

6. Fica designado pela Prefeitura à servidora Manjara Souza Leite, portadora do RG n° 8929595,
CPF n° 086.138.058-41, Nutricionista, Matrícula n° 1724, para fiscalização do contrato, bem como,
prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades 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 efetivo
do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância ao disposto no
inc. m, art 58 e art. 67 da Lei n.° 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

1 - O fornecimento dos produtos será eferuado mediante expedição, pelo Departamento de Compras, da
"Ordem de Fornecimento", da qual constarão a data de expedição, especificações dos produtos,
quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total.

2 - Durante o prazo de validade da Ata 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 Município de Américo Brasiliense não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do
material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

3.1 - Os quantitativos totais expressos no Anexo n - Termo de Referência são estimativos e
representam as previsões do Departamento Municipal de Saúde para as compras durante o período de 12
(doze) 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% (vinte e cinco por cento).

5 — A existência do preço registrado não obriga o Município de Américo Brasiliense firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de
condições.

6 — O produto será devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder às especificações da Ata de
Registro de Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis.

7 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e nos artigos XIV e XV do Decreto
Municipal n.° 016/2009 de 28 de maio de 2009.
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8 - Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justifícadamente, ser objeto de reequilibrio
económico - financeiro, para menos ou para mais.

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

9 - Independentemente de solicitação dos contratados, a Administração poderá convocar o licitante
vencedor, após a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando
manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da
redução dos preços de mercado.

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

10.1 — A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de preço de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, serviços e outros insumos, 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, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação
específica para o item, bem como se utilizar de outros meios, a fim de manter os preços de acordo com os
praticados no mercado.

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

7 estemunhas

(LG l

Município

Dirceu Brás Pano

Prefeito Municipal

lana

Barbara Cruz Faitarone

NTJTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA

RIOHEOÍSTSQ

/T\
EUAOAB NOTAS DE NOVA.ALUttU
<IV»»P«\ l \

Reconheço por semelhança a firma de BARBARA CRUZ FAITARONE, em
,̂ documento com valor económico, e dou fé.

.0 - NOVA ALIANÇA/SP, 2 de fevereiro de 2018.

£nitetterruArtpV CA^y .̂'j j dav
Tânia Maria Pdderiizi - Escrev^fe Autorizada

Total: RS 9,30
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 0069/2017

PROCESSO N° 0114/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

CONTRATADO: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ATA N° (DE ORIGEM): 0&/2018.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS,
DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NAS COZINHAS/AUTOGESTÃO DAS EMEF's
AMÉRICO RONCALLI", "DONA LÚCIA M. ROMANIA" E "DR. JOÃO BATISTA P. DE
ALMEIDA", NO PERÍODO DE 06 MESES.

ADVOGADO (S): (*) _

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE 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 e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da
Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Américo Brasiliense, 05de 2018-

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense
Nome e cargo: Dirceu Brás Pano
E-mail institucional: 'jabinete@americobrasilicnsc.SD.gov.br
E-mail pessoal:
Assinatura:

CONTRATADA: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Nome e cargo: Barbara Cruz^Faitarone - Representante Inventariante

;ntos(«),nutricionalc.com.brE-mail institucional: suprín-
E-mail
Assinatura;

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

3inutricionale.com.br
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