
Prefeitura do Município de Américo Brasíliense

EDITAL CE PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2IH7
PROCESSO N" 0112/201 7

CONTRATO ADMINISTRATIVO - AQUISIÇÃO DE .EQUIPAMENTOS li. MOVEIS
DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE M E R E N D A ESCOLAR NAS COZINHAS/AUTOGESTÃO DAS
1-MFFs AMÉRICO RONCALU", "DONA LÚCIA M, R O M A N I A " E "DR. JOÃO BATISTA r. DE
ALMEIDA".

INSTRUMENTO CONTRATUAL N" 65/2018

i - DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: Município do Américo Brasiliense, pessoa jurídica de direito público interno. CNPJ:
43.976. í 66.000 1-50, com sede à A v. F.ugC'mo Voltarei, n. 25, neste ato representado peio Prefeito do

CONTRATADA: COMERCIAL ML LTDA - ME. CNP.I n." 12.781.077/0001-25, INSCR. ESTADUAL
n." 0016*5330.00-25, com sede à Rua dos Médicos, n.° 102 - loja 01. bairro Belo Horizonte. Cidade de
Passos. Estado de Minas Gerais, neste alo representada por Messias Henrique Franklin RC
RG: 11.175.274 e CPE: 102.999.186-37.

I I - nOOBJFTO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ] • MÓVEIS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR, de acordo com as quantidades, especificações, condições, valores unitários e globais
constantes no Anexo Í I do Edital, no tcnno de adjudicação do processo Hcitatório de Pregão 11° O067''2()l 7
e da proposia da CONTRATADA, os qua i s ficam fazendo parte deste instrumento.

III - SUPORTE LEGAL

Lei Federal 8.660/93, com alterações posteriores e normas do Editai c demais anexos do PREGÃO
PRESRNCJ AL N° 0067/20 i 7, ao qual se encontra vinculado.

IV - SUPORTE FINANCEIRO

CH recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do orçamento vigente,
conforme classificação, Ficlus: 153- Nature/a: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente,
Unidade: 02.07.10 - M E R E N D A ESCOLAR, Funcionai: 0030 - MKRFXDA ESCOLAR. ORIGKM:
TESOURO

V - VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato vigerá até que se co-iciua o pleno recebimento dos bens licitados ou até que se esgoi •
o período de 03 (três) meses de sua assinatura, faeukada a sua prorrogação ou a celebração de Temi o
Adit ivo entre as partes, nos termos estabelecidos nu Lei n° 8.066/93 c suas utualizações.
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Fica vedado o reajLisie de preços, salvo se. cm decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa d"
obiulo. para manter o e q u i l í b r i o económico financeiro in ic ia l , ou ainda na hipótese de sobre virem fai.~-
imprevisíveis, porém, de consequências que. comprovadamenle tragam prejuízos ti nane e iro/;
Cor.lríslcitín. Qualquer pedido de revisão do e q u i l í b r i o económico e financeiro deste Contraio dependo:';-
de solicitação formal, devida instruída com o;, documentos nece^úrios à comprovação da variação do
ireco do cada item no mercado, de modo a demonstrar cabalmente a peninéncia dos argumentos de*

- i rdido, nos terrnoí. do ar!. ío, hicLv.) i L "d" e í S1', da Lei n" S. 666 '93 c suas alíeraçòes.

ITEM

2

G

UM.

UN

U N

Qtcí.

1 ,00

3,00

Nosso Código / Descrição das Mercadorias

Õ07.0CO-Í - ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM OS
PORTAS

1 1 1.0574 - FREEZER HORIZONTAL 31 1 LITROS, TAMPA
CEGA-220V

V!. Unitário

R$ 1.200,00

R$ 2.050,00

Prece Total

P.S 1. 200.00

RS G. 150, 00

Marca

ÍTATÍA1A-
S P

FRICON-
HCED31 1

Valor total do contrato: RS 7.350,00 (Sete mil e trezentos e cinqúema reais).

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 ( t r inta) dias após o recebimento definitivo
veículos indicados na Ordem de Fornecimento.

V I I - R E S C I S Ã O

VIII - DA FISCALIZAÇÃO

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

2. Independente da fiscalização rotineira, a Preíeiíura poderá uti l izar 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 conla e risco.
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3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de
discordância entre as parles, e quando do não atendimento das especificações, objclo 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 peio
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição.

5. A fiscalização para cumprimento do presente contraio, 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 ioda 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 objcto de comunicação oficia! à
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

7. Caberá ao gestor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento efctivo
do cumprimento pela CONTRATADA, dos lermos do presente contrato, em observância ao disposto no
ine. I l l , art. 58 e art. 67 da Lei n.° 8606/93.

P R J M H Í R A - O prazo para entrega será de ;víé 30 (r r ir. í a) dias. contador a partir do primeiro dia un i
subscqucnrc :<o recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser encaminhada pelo Município por
nuio Jc e-maii . O local de entrega do objeío desta licitação será no Departamento de Educação,
situado na Av. Nove de Julho, n'! 192, Centro, Américo Brasilíense-SP, no horário cias 8h às 16h.

SEGUNDA - Os equipamentos deverão possuir no mínimo a garantia legai do fabricante e deverão sor
eníregues em plena conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo íí do Edital, sendo
que esses dados serão conferidos peia CONTRATANTE. Caso contrário, serão trocados, no prazo
máximo de 10 (dez) dias contados da comunicação da Contraente, por conta e ónus exclusivos da
Contratada.

TERCEIRA -- Sem prejuízo das sanções prcMStas no artigo 7", da lei Federal n'1 !0.520*02 e artigo 87. da
Je i Federai n" 8.660/93 c suas alterações, a Contratada ficará sujeira às seguintes penalidades:

l - Pela recusa injustificada em assinar o Contraio (caso houver) dentro do prazo estabelecido: muita de
20'X; í vinte por cenro).

recebê-la dentro de sua validade: multa de 20% (v in te por cento).
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3. l -- Até 30 ( t r inca) dias de atraso após o prazo de entrega: mul ta de 0.3% (três décimos por cento), por
dia de aíraso. ca lculada sobre o valor toiai da Ordem de Fornecimento:

4 - Pela inexecuçào total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre í) valor total da (miem de

4. Í - Aplicada qualquer muita, a Administração descontara o seu valor do primeiro pagamento que tizcr à
Contratada apôs a sua imposição, podendo amua ser cobrada judicialmente ou extrajudicialnicníe. a
;riteno do Município.

n - As multas previstas têm earáler unicamente moraiório e, conseqiientemenle. o respectivo pagame;-. •.
não exime a Contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato acarretar a
Administração on a terceiros:

ó - Da irnenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas será concedido prazo para defesa
prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exeeto nos casos em que a sanção íor estabelecida
com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal n'' 8.666/93, devidamente a tual izada. quando o prazo
para apresentação de defesa pelo interessado será de 10 (dez) dias y contar da abertura de v is ta do
respectivo processo, nos lermos do artigo 87, § 31;, cia mesma lei.

H - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recurvai, no Cadastro de
Fornecedores do Município. No caso de irnpedirnenio do direito cie l i c i t a r e contratar, o l i c i l an t e lerá seu
cadastro cancelado por igual período.

4 - No caso cie ocorrência de uma, algumas ou -odas as hipóteses descriminadas no suhitern L sup-
A d m i n i s t r a ç ã o poderá contratar com a l i c i t an te imediatamente melhor classificada, desde que a tendki ;^
exigências habilhatórias, podendo o(a) pregoeiro(a) negociar o v a l o r ofertado a fim de que seja obiid^
me lho r preço, observando-se o prazo rccursal estabelecido nos itens anteriores.

QHARTA - Fica fixado o Foro cia Comarca a que e^cá jurisdicionado o Município de Arnérico Brasiliense
para a resolução de l i i í i í ios decorrentes da execução deste Comraio. o qual está vinculado ao certame
l ic i l a íò r io que lhe deu origem s regido pelas normas do Direito Administrativo e. em especial pela Lei
S.666'93. com suas alterações e pelas normas estabelecidas no Edital do Pregão Presencial n° 0067/20 17 e
seus .Anexos.
F por estarem assim justos e contratados, assinam o presente i^birurncnto de Contrato Administrativo, cm
Ires v i u h de igual leor. prometendo curnprÍ-to e respeiu'i-!o. por si e por seus sucessores.
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"•*fe»rf!iír

Prefeitura do Município da Américo Brasiliense

Messias Henrique Franklin Reis
COMERCIAL ML LTDA - ME
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TERMO DF. CIÊNCIA s; D R NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 0067/2017

PROCESSO N11 01 12/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DL AMÉRICO BRAS1LIENSE.
CONTRATADO: COMERCIAL ML LTDA- ME.
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 6.5''201S.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE
MERENDA ESCOLAR NAS COZINHAS/AUTOGESTÃO DAS EMEF's AMÉRICO RONCALLÍ".
"DONA LÚCIA M. ROMANTA" E "DR. JOÃO BATISTA P. DE ALMEIDA".
ADVOGADO (S)/ N" OAB: (*) __ _ ____ . _______ __ ____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

S, Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e juigamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos Ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramcnto no Sistema de Processo Eletrônico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/201 1 do TCESP:
c) além de disponíveis no processo eletrônico. todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serào publicados no Diário Oficiai do Estado. Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cm conformidade com o artigo 90
dii Lei Complementar n° 709, do 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico — ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, pcticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento fina! c consequente publicação;
b ) Sc for o caso L- de nosso interesse, nos prazos e nas fornias legais c regimentais, exercer o direito
de defesa, imerpor recursos e o que mais couber.

Américo Brasiiiense, J i de de 20Í8.

QKSTO^ OO ÓRGÃO/ ENTIDADE:

me: C^jmpd&njTjft

indereço residencial completo:

Assinatura:
\^~J^/f^^^^3^s4^^

Ó
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ar-.irji o ajuste:

Pelo CONTRATANTE: PRHFEITURA MUNICIPAL DE AMRRTCO RRASILIFNSF
Nome: Direcu Brás Pano
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 020.379.97S-09/RG: 8.644.1 16-4
Data de Nascimento: 03/02/1961
Endereço residencial completo: Rua Pé. Francisco Cu l tu ra to - 761 - Vila Cerqueira
Li-mai l institucional: gah i netefo un ieric_o_bi'as i l i ense , sp. g o v ,br
U-mail pessoal: dircctipanoíj
Te/efonoís): { l 6) 3393-96 OO

Américo Brasiiiense

ONTRATADA:
Nome: Messias Henrique l ;ranklin Reis
Cargo: Sócio-Propriclário
CPF: 102.999.186-37
RO: MG- l 1.175.274
Data de Nascimento: 06/02/1991
Endereço residencial completo: Rua dos Médicos - n" 1 02 - bairro Belo Horizonte - Passos - MG.

Telefuntí(s): (35) 3526-2659.
Assinalara:

, / /
( / C ,/ ' /

Facultativo, Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.


