
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°05/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0057/2018 

PROCESSO N° 0104/2018 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL ,DE AMÉRICO BRASILIENSE - 43.976.166.0001/50 
Aos  Aft 	dias do mês de 	'fle,1 	do ano de 2019, na cidade de Américo Brasiliense, 
Estado de São Paulo, sito na Av. Euge *o Voltarei, n° 25, Centro, o Município de Américo Brasiliense, 
representado pela Prefeito Dirceu Brás Pano, e a empresa NL ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ: 
26.902.876/0001-17 por seu representante legal, Luciane Leonardo, portador do RG: 25.646.148-X e 
CPF: 287.855.018-83 acordam proceder, nos termos dos Decretos Municipais n° 016/2009 e 001/2011 e 
do edital de Pregão presencial n° 0057/2018, 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: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços:  

UN.  QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços VI. Unitário  Frew  Total 

metros 1200 
LOCAÇÃO 	DE 	GRAGE 	DE 	CONTEÇÃO 
9GRADIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
ANEXO II— TERMO DE REFERENCIA. 

R$ 1.200,00 R$ 9.960,00 

Valor total da Ata: R$ 9.960,00 (Nove mil e novecentos e sessenta reais). 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁMOS 

1 - 0 prazo 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: 539, Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica, Unidade: 02.18.01 - CULTURA, Funcional: 0043 - DIFUSÃO DE 
CULTURA. Origem do Recurso: Próprio. 

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

1. 0 objeto desta licitação deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias contados a partir do primeiro dia 
útil subseqüente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que  sell  encaminhada pelo Município por 
meio de  e-mail,  podendo ser prorrogada nas hipóteses legais e  sera  regida de acordo com as disposiOes 

constantes deste Edital, seus Anexos e na Ordem de Fornecimento. 

2. Os pontos de montagem serão determinados pelo Departamento de Cultura conforme eventos 
constantes do Anexo II — Termo de Referência, correndo por conta da Contratada as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento. 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 - 0 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.1) 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 a. diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá faze-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 - 0 recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1 - 0 pagamento  sera  efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os 
produtos/serviços constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, por meio de depósito em conta 
corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo 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. 

3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM =IxNx  VP,  sendo: 
EM = Encargos morat6rios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP  = Valor da parcela a ser paga. 
I = indice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = 0,00016438  
TX  = Percentual da taxa anual = 6%. 

I = (6/100) 
I = (TX) 
	

365 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

9 — 0 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 econômico - 
financeiro. 

9.1 — 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; 

9.2 — Reconhecendo o desequilíbrio econômico — financeiro, a Administração poderá cancelar 
formalmente o registro em relação ao item; 

9.3 — A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação 
especifica para o item, bem como se utilizar de outros meios, a fim de manter os preços de acordo com os 
praticados no mercado. 

10 - 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. 

Testemunhas 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0057/2018 

PROCESSO N° 0104/2018 

CONTRATAN 	1E: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
CONTRATADO: NL ESTRUTURAS ElRELI. 
ATA N° (DE ORIGEM):  05 /2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS LOCAÇÕES DE FECHAMENTOS 
METÁLICOS E GRADES DE CONTENÇÃO PARA EVENTOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 12 
MESES. 
ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados: 
1. 	Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de  
Sao  Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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  Sao  Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar n° 709, de 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, peticionando no processo. 
2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Américo  Brasiliense, »de A',2 fitfi-La oce de 2019.  

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Ana Lúcia Periani 
Cargo: Diretora de Cultura, Turismo e Lazer 
CPF: 157.795.548-03/ RG: 22.318.548 
Data de Nascimento: 30/01/1973 
Endereço residencial completo: Avenida José Zilioli — n° 273 — Centro — Américo Brasiliense — SP — 
CEP: 14820-000.  
E-mail  institucional: lazer@americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: 	  
Telefone(s): (16) 997Í 11.64 (16) 3392-2990 
Assinatura: 	  
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